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SYLLOGE 

TACTICORUM GRAECORUM. 

CONSILIO 

RUDOLFI VARI 

AUXILIO 

COLLEGII HISTORICORUM HUNGARICORUM ROMANI 

Ab 

ACADEMIA LITTERARUM HUNGARICA 

PUBLICI IURIS FACTA. 

VOLUMEN TERTIUM. 

BU DAPESTINI. 



LEONIS IMPERATORIS 

TAC'TICA. 

AD LIBRORUM MSS5. FIDEM EDIDIT, RECENSIONE CONSTANTINIANA AUXIT, FONTES 

ADIECIT, PRAEFATUS EST 

R. VARI. 

TOMUS I. 

(PROOEMIUM ET CONSTITUTIONES I—XI. CONTINENS.) 

BUDAPESTINI, 
MCMXVIL. 





A Magyar Tudományos Akadémia lómai Magyar Tórténeti [ntézeti bizott- 
sága 1915. évi márczius hó 19-én tartott ülésében dr. Vári Rezsó egyet. cz. ny. 
rk. tanár, intézeti titkár elóterjesztésére egy 5^ylloge "Tl'acticorum Graecorum 
kiadását határozta el, amely elsósorban azon három taktikus munkát tartalmazza, 
melyek a byzanczi hadügynek ügyszólván codexét alkotják és amelyek egymással 
bensÓ szerves kapcsolatban is állanak. Ezek az ü. n. Urbikios-Maurikios-féle 
taktiko-strategikus munka, a Bóles Leó ismeretes Taktikája és a Bóles Leó neve 
alatt járó, jobbára kindatlan Taktika. E három munka mellett a gyüjtemény 
feloleli még azon taktikus iratoknak üjabb recensióját, amelyek az említett 
Taktikák forrásait alkotják, vagy amelyek azokra hatással voltak, de amelyek 
megfeleló kiadásban nem forognak kózkézen, így Onasander, Asclepiodotus, 
Aelianus és Arrhianus, Sextus Julius Africanus, a. VI. évszázbeli Anonymus Byzan- 
tinus müveit, a Nicephorus Phocas neve alatt ismert De velitatione bellica ezímü 
munkát és az ü. n. , Praecepta Nicephori^-nak egy ismeretlen recensióját. Ezekhez 
függelékül még méhány kisebb, nehezen hozzáférhetó irat fog csatlakozni, így 
nevezetesen Mareus Graecus latin Liber ignium-a és Leonardus Phortiusnak 
Περὶ στρατιωτικῆς πραγματείας czimü kólteménye. 

A bizottság a Sylloge Taecticorum. Graecorum szerkesztésével dr. Várl Rezsó 
urat bízta meg, akit együttal megbízott az Urbikios-Maurikios és Bóles Leó 
munkájának kózrebocsátásával is. A tóbbi taktikai frók legtóbbjének kiadására, 
Olaszországnak 1915-ben a világháborüba való belépése miatt, amely az e kiad- 
ványokhoz szükséges tudományos kutatások végzését Olaszországban egyelóre 
lehetetlenné tette, csak a remélhetóleg mielóbb beálló béke idejében adhat a 
bizottság egyes szakférfiaknak meghbízást. 

A vállalat jelen elsó kótete a Bóles Leó féle Taktikinak I— XI. consti- 
tutióját tartalmazza, míg a IL kótetnek kéziratban már kész 1. fele a XII. és 

XIIL constitutiókat egészen és a XIV.-nek egy részét fogja felólelni. 
Hogy a Sylloge "'acticorum Graecorum megindítása már most, a. világháborü 

folyama alatt lehetóvé vált, az elsósorban az Elsó Magyar Altalános Biztosító 
"Társaság áldozatkészségének kószónhetó, amely Ormédy Vilmos vezérigazgató ür 
javaslatára jubileumi alapítványából tekintélyes Osszeget bocsátott a Magyar 
'udományos Akadémia rendelkezésére, kifejezetten e vállalat czéljaira. E nagy- 
lelkü adománnyal a 'Társaság a magyar tudományos világot Ószinte hálára 
kótelezte le maga iránt és egy oly munka kózrebocsátását tette lehetóvé, amely 
a magyar tudományosságnak a külfold elótt is díszt és elismerést fog szerezni. 

Budapest, 1917. évi szeptember hó 30-án. 

Berzeviezy Albert, 
4 Magyar Tudományos Akadémia és Római Magyar 

'l'órténeti Intézeti bizottsüsinak elnüke 
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Quanquam lineamenta huius editionis iam in relatione δὰ Aca- 

demiam Hungaricam a. 1894 prolata (Jelentés Leo Sapiens taktikus 

munkájának. kéziratairól, Akadémiai Értesító, p. 577—583) exposui et 

fundamenta ante annos fere decem in dissertatione Zur Überlieferung 

mittelgriechischer Taktiker. (Byzant. Zeitschrift XV 47- 87) inscripta 

paucis conlocavi, me iuvat hic in brevi conspectu aliqua ex parte 

euratius disserere. 

I. De libris manuscriptis. 

1, Codices adhibiti. 

a) Libri primae. familiae. 

1 Omnium mss. praestantissimus est Mediceo-Laurentianus gr. LV, 

4, membraneus in folio, saec. X exeuntis, foll. 407. Habet Leonis 

Tactica foliis 285'——404' et 406. Hoc de codice disseruerunt inde 

a Bandinio (Epistola de celeberrimo cod. Tacticorum bibl. Laurent. 

[Florentiae, 1761]- Catalogus codd. mss. graece. bibl. Laur. II. pp. 

218—238) Fr. Haase (De militarium scriptorum graecorum et lati- 

norum omnium editione instituenda narratio [Berolini, 1847| p. 28 

et s.) αὶ K. Müller (Ein. griechisches Fragment über Kriegswesen 

[Festschrift für Ludwig Urlichs, Würzburg, 1880] pp. 106—108), 

lo. Melber (im recognitione editionis Polyaeni Woelfflinianae [Lipsiae, 

1887] p. XIX), Achardus  Schoene (in editione Aeneae CTactici 

[Lipsiae, 1911], pp. V—XI). Liber etiam in ea parte, quae ad 

nostrum auctorem  adtinet, aliquantillum truncatus extat: desunt 

enim plagulae, quibus verba inde a constitutionis XIII paragrapho 11 

(μίαν 1) — XIV 2 (διὰ λόγων), XVII. 44 (Mgn.) (émégyov) — 66 

(πεμπομένης), XIX. 608 (Mgn.) (ovrijSor) — 715 (eigijoSo), XX 81 
j 



M, 

r 

XII 

(Mgn.) (τὴν βλάβην) — 96 (πλῆξος) legebantur, ergo quinque sum- 

matim folia. Sed [0115 403, 404 et 406 iterantur $$ 109—141 

(Mgn.) constitutionis XVIIT. 

2, Vindobonensis phiL gr. 275, membraneus in 3S, saec. X 

exeuntis, foll. 249. Conplectitur Leonis Tactica, initio et fine mutila 

(desiderantur prooemii initium. usque ad ιαυτῆς » QuLLO A Y πάλαι 
*, 3 - . . - 

πολιτεία εὐμοίρησεν |S. 4] et in fine inde ἃ καταστάντες εἰς δυγὴν 
ἕν τῇ πολεμίᾳ γῇ [XX 45 Mgn.] reliqua), deficientibus insuper pluribus 

folis, uno inter 3. et 4. unoque inter 4. et 5., quattuor deinde 

foliis inter 69. et 70., uno inter 77. et 18., duabus plagulis inter 

83. et 84., una inter 88. et 89., duobus folüs inter 139. et 1490., 

uno inter 158. et 159., item inter 164. et 165., tribus foliis inter 

195. et 196., uno inter 233. et 234., tribus inter 238. et 239. 

duobus denique inter 246. et 247. Descripsit codicem Daniel de. Nessel 

in opere ,Catalogus sive recensio specialis omnium codd. mss. grae- 

corum ete. bibliothecae Caes. Vindobonensis (Vindobonae et Norim- 

bergae, 1690)" inscripto, partis IV. p. 140. Folia 208, 208', 209" 

et 210' phototypiee expressa v. in opere a AJesiderio Csánki edito et 

,Árpád és az Árpádok* (Budapestini, s. a. [cf. Byz. Zs. XVII p. 619]) 

intitulato inter pp. 84—85, 88—89, 222 — 2223. 

3. Vaticanus Reginae gr. 100, chart. in 4', saec. XV, paginn. 

364. Folia sex praevia sine scriptura; fol. septimo legitur recto: 

Cuthebertus. Londoniensis. episcopus studiosis dono dedit et infra Nicolai 

Heinsii 100. ,, 4 tergo eiusdem folii index graecus in Leonis Sapientis 

Constitutiones. Codex est absolutissimus." Finitur verbis τῇ πρὸς 

δεὸν δεήσει σχολάζειν (c. 1093. Mgn.). Cf. Henr. Stevenson Codd. 
mss. graeci Reginae Sueciae et Pii II bibliothecae Vaticanae (Romae, 

1888) p. 73. 4 | 

4. Parisinus bybl. nat. suppl gr. 41, chartac. in fol, saec. XVI, 

pagg. 243. Contimet e Leonis (in codice ,,ZAe&(ov βασιλέως“) Tacticis 

constitutiones VI—X (10) -- XI, XII (3—115), XV (qua in parte 

desiderantur inde a γενναίους ὃ. 51 — éySgovc ἢ. 67. [Mgn.] verba), XVII 
. H . ν . TAY N , d d Ὶ͵ ἢ 

(omissis verbis $. 1 et indeab ἐν μετα σοφίας $. 2. usque ad κα. 9 θλάψῃς 
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[Mgn.] verbis), XVIII (desiderantur inde ab ἀλλὰ καὶ ὃ. 39 usque ad 

ἡμέτερος $. 102 [Mgn.], XIX, XX et Epilogum. Cf. Omont Inventaire 

sommaire des mss. du suppl. grece de la Bibl. Nat. (Parisiis, 1883) p. 6. 

b) Liber secundae familiae. 

5. Ambrosianus 139 (B 119 sup.) membraneus in fol. saec. XII, 

foll. II - 351. Continet foliis 189'—344" (ante 333, dein post 338 

unum folium excidit; 322 nova membrana refecta et foll. 344" 

&-is 196, 201, 220 constitutionis XX, $-is 44, 45, [finis $i] 47 Epilogi 

iterum extantibus) Leonis Tactica. Cff. K. K. Müller (Eine griechische 

Schrift über Seekrieg [Würzburg, 1882] pp. 18— 59) et Martini- Bass 

Catalogus codd. graece. bibl. Ambrosianae (Mediolani, 1906) I. pp. 

151—160. 

c) Labri tertiae familiae. 

6. Bybliothecae Vaticanae Barberinianus gr. 276 (olim II 97), 

membraneus in fol, saec. XI ineuntis, foll. 240. Continet e Leonis 

Tacticis (praeter prooemium) priores XVIII constitutiones usque ad $ 126 

(Τ XX. 186) constitutionis XVIII (ed. Mgn.) foliis 131'—214". Adno- 

tandum habeo foliis 106'—114" extare quaedam sub titulo: σταρεχβολαὶ 

ἐχ τῶν στρατηγικῶν παρατάξεων (!), incipientia verbis περὶ τοῦ ὁποῖον 

εἶναι δεῖ τὸν στρατηγόν. ὅτι ἐπιμελητὴν καὶ ὀξύν, eodem praeterea 

folio 106" post ϑαιμιαστὸς ὑπάρχη incipere verbis Γρώρισια γνησίου 

στρατηγοῦ καὶ Ξαυμάζεσδιαιν ἀξίου paragraphos, quibus manu Lucae 

Holstenii addidisse videas haec: ,Sequentia haec capita sunt Leonis 

imperatoris et habentur in edito capite XX $ 187 unde apparet 

haee ex confuso codice descripta esse et male hie infercirni.^ His 

δξ 187—221 additur Epilogus titulo ὑπόδεσις ἕν ἐστιλόγῳ, uti obser- 

vavit idem Holstenius. Cff. editionis Incerti scriptoris Byzantini saec. 

X. a me (Lipsiae, 1901) euratae pp. XII, XV et s. et Seymour de 

lici Liste sommaire des mss. grecs de la Bibl. Barberina. (Extrait. 

de la Revue des bibliotheques; Daris, 1907) p. 21. 

A, 

P, 



7. Vaticanus gr. 1164, membraneus in fol, saec. XI ineuntis, foll. 

261. Tactica Leonis (inde ab V 6 πάντα ogyjare usque ad XVIII 

126, omissis IX 66—XIV 76) continentur folis 190 —234' Cf. 

Wescher Polioreétique des Grecs (Paris, 1867) XXIV —XXVI. 

8. Escorialensis Y III 11: 278 gr, membranaceus in 4^ formae 

oblongae, saec. XI exeuntis, foll. 308. Conplectitur foliis 160'—257" 

Tactica Leonis imperatoris usque ad ὃ. 126 constitutions XVIII. 

Deseriptionem v. apud. Zm.-em JMiüler Catalogue des mss. grecs de la 

bibliothéque de l'Escurial (Paris, 1848) p. 230 et s.; ac vide ea 

additamenta, quae in dissertatione ,DBóles Leó császárnak az Escorial- 

ban órzótt kéziratai^ (- De codd. Leonis Tacticorum in bybl. Esco- 

rialensi adservatis [in ephemeride Hungarica ,Hadtórténelmi Kózle- 

mények (- Studia ad historiam rerum bellicarum spectantia)] VII 

(1894) pp. 413—423) pp. 414—418 subiunxi. 

2, Codices a me descripti et, quoad classes eorum oognosci potuerant, distinoti. 

a) Libri primae familiae. 

9. Palatinus gr. 406 (nunc in Vaticana bybliotheca), chart. in fol.", 

saec. XVI, foll. 160. ,Ex officina Andreae Darmarü, . . . olim 

Juli Pacn.* E Tactieis Leonis ,insunt tantum [praeter prooemium] 

constitutiones XI priores οὗ XIV— XVI, XIX, quibus in codice 

respondent numeri XI—XIV. Seriptura mendosissima. Correctiones 

plurimae in mge, manu latina, ipsius fortasse Joannis Meursii, cum 

additamentis ac variis lectionibus e codice J. Pistorii, collata saepe 

cum codice nostro Joannis Checi latina versione. De ii, quae ex 

huius codicis paragraphis desiderantur, conferendum habeas Henrici 

Stevenson senioris catalogum Codices mss. Palatini Graeci bibl. 

Vaticanae (Romae, 1885)" inscriptum, pp. 264—265. 

10. Parisinus bybl. nat. suppl gr. 46, chartac. in 4^ maioris for- 

mae, saec. XVI, foll. 131. Habet eadem fere, quae codex 4. continet. 

Of. Omont, in op. cit.-o, p. 7. 



XV 

ΤΙ. Escorialensis Ὁ I 11, chart. in fol, saec. XVI, foll. 353. 

Foliis 326'—334' constitutionem XIX exhibet. Cf. Miller, in l. l., 

p. 460 et ss., Vdri, im d. L, p. 423, AMoldenhaver-Tychsen, Catalogue 

des mss. grecs de l'Escurial (,, Publié en extrait^; Mémoires de l'Aca- 

démie H. des sc. et des ll. de Danemark. Séries VII, Sectio Litter II. 

INPID) p» 987. 

b) Zabri secundae familiae. 

12. Borbonico-Neapolitanus III C 25, gr, chart. in 4^, foll. 204. 

»Leonis constitutiones militares . . . . incipiendo ἃ VL, quae est de 

armis equitum et peditum: mendis quam pluribus turpissime scatet 

codex et multis in locis laeunas exhibet non exiguas. In fine adest 

Epilogus totius libri.* Cf. Salv. Cyrilli Codd. gr. mss. regiae bibl. Bor- 

bonicae (Neapoli, 1826, 1832) t. II. p. 371. 

13. Escorialensis 7 IV 5, chart. in 4^, saec. XVI, foll. 160. Foliis 

1027—142* conplectitur constitutionem XIX et $$. 196. 201. et 

220 constitutionis XX. Cf. Vdri, diss. Ll, p. 423. 

c) Labri tertiae familiae. 

14. Vaticanus gr. 219, chart. in 8^ maioris formae, saec. XV exeun- 

tis, foll. 421. Continet e Leonis Tacticis foliis 216'—343' — praeter 

prooemium —- constitutiones I—XVIII (126 - XX 186), anteceden- 

tibus folis 177'——190" illis ,,Parecbolis*, ut in cod. 6. et folus 

410'—421* extante constitutione XIX. Cf. Wescheri 1. 1. p. XXXIII. 

15. Ambrosianus 902 (C 262 inf), chart. in fol, saec. XVI, foll. 

339, ,tribus mm, exaratus*. Habet folis 151'— 282" (praevio indice 

capitum [0]. 150) e Leonis Tacticis omnia excepta constitutione V. 

Const. X X praecedit constitutioni XIX. ,,Est [partim 7] apographum cod. 

Vatic. 219, de quo v. Wescher pp. XXXII et sq.*, Martini- Bassi op. 1. 

Il. pp. 1009—1011. Librarius quidam cum codiee — ut videtur — 

5. contulit, partesque illas versus finem descripsit, quod ex opere 

virorum  Martini-Bassi, pp. 1011 et 1017 conligas. Cf. eosdem pp. 

830 et s. 
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16. Borbonico-Neapolitanus III C 18, gr, chart. in fol, saec. XV, 

foll. 395. ,In codice [folis 202'—332']| imsunt — praeter prooe- 

mium —— constitutiones I—XVIII, sed. decima octava deficit in $ 126 

[additur XX 186].* Cyrilli op. 1. II p. 363. Habet codex insuper inde 

a folio 162" illas ,,parecbolas*, ut in cod. 6. 

17. Borbonico-Neapolitanus III C 23, gr, chart. in fol., saec. XV., 

foll. 238. Continet — praeter prooemium —— folis 1— 128" priores 

XVIII constitutiones usque ad ἡ. 126 (adicitur XX 186) cap. XVIII, 

dein inde a folio 197" usque ad finem illas ,parecbolas", ut in cod. 

e. Cf. Cyrilli op. 1. II. sub nro 281. 

18. Basileensis A. N. II 14, chart. in fol, saec. XVI, foll. 353. 

,Il est composé de deux parties écrites sur méme papier ....par 

tro]s ou peut-étre seulement deux mains différentes." Complectitur e 

Leonis Tactics folüs 165'— 304" — praeter prooemium —- consti- 

tutiones I—XVIII 126 (additur XX 1836) et folis 152'— 142" illas 

»parecbolas*, uti cod. 6. , Une notice détaillée et des extraits de 

ce ms. ont été publiés par Ch. Graux dans l' Aunuaire de l'Association 

pour l'encouragement. des études grecques en France 1875, p. 76 ss." 

V. Omont Catalogue des mss. grecs des bibliothéques de Suisse (ex 

Centralblatt für | Bibliothekswesen 1Π [1886]. pp. 385 

expressus) p. 28. 

19. Urbinas gr. 79, chart. in foL, saec. XVI, foll. 534. Continet 
v 

452 seorsum 

e Leonis Tacticis foliis 80'——181' — prooemio praemisso -- consti- 

tutiones I—XVIII 126 (additur XX 186), deinde foliis 299'—511" illas 

»parecbolas*, de quibus cf. cod. 6€. --- V. Cos. Stornajolo Codd. 

Urbinates eraeci biblioth. Vaticanae. (Romae, 1895) pp. 108—111. 

20. Escorialensis *» I 3, chart. in fol., saec. NVI, foll. 236, ,éerit 

par Nicolas de la 'Torre*. Habet folis 1—125' e Leonis Tacticis 

— praeter prooemium —— constitutiones. I—XVIII 126 (additur XX 

186), inde a folio 194" illas ,parecbolas*, uti in cod. 6€. Cf. Miller 

in]. 1.9: 141 et .Vdri àn diss: 1l, p. 422. 

21. Vaticanus gr. 220, chart. in fol., saec. XVI, foll. 355. Continet 

e Leonis Tacticis foliis 246'—320' — praeter prooemium — XVIII 
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priores constitutiones usque ad αὶ 126 (additur XX 186) constit. NVIITL., 

excepta illa parte, quae etiam in codice 7. e constitutionibus IX—XIV 

desideratur. 

22. Parisinus reg. gr. 2445, chart. in fol, saec. XVI, foll. 335. 

Foliis 241'—305' continet e Tacticis ea, quae cod. 7. Cff Grauz- 

Martin 'Üraité de Tactique connu sous le titre //egà καταστάσεως 

ἀπλήκτου (Notices et Extraits des mss. de la Bibl. Nat. et autres 

bibliothéques XXXVI |Paris, 1898]) p. 13 |» 17], Omont Inventaire 

sommaire des mss. grecs de la Bibl. Nat. II. (Paris, 1888) p. 263 

et Wescher in l. 1. p. XXXIV. 

23. 24. Monacensis gr. 195, chart. in fol. saec. XVI, foll. 456. 

Habet folis 207—569" 'lactica integra, folis 403'——456' — cum 

inseriptione | rexmgógov θασιλέως posterius inlata — constitutiones 

VI—XI [X et XI cum isdem lacunis atque in parte priore] XIV 

(inde a $ 4) et XV. Cf. ardt Catalogus codd. mss. graecorum bibl. 

r. Bavaricae (Monachiü, 1806—1812) II pp. 267—271. 

25. Monacensis gr. 180, chart. in fol, saec. XV/XVI, foll. 287, 

,manu diversa exaratus". Continet folis 156—287" e Leonis Tacticis 

constitutiones VI—XI (45 δυσχέρεια) NIV. (inde a καὶ 4) usque ad 

Epilogi $. 61 (ἀπεργάζονται) multis cum fenestris et inscriptione 

γνικηφόρου βασιλέως. Cf. Hardt, in 1. L, II. pp. 211—220. 
26. Monacensis gr. 127, chart. in fol, saec. XVI, foll. 352. Foliis 

221'-352' insunt e Leonis Tacticis eadem, quae cod. 25. exhibet ; 

et inscriptio est eadem, sed a manu posterioris aetatis inláta. Cf. 

Hardt II pp. 718—719. 

27. Ambrosianus 1043 (I 15 inf), chart. in δ᾽ maioris formae, 

saec. XVI, foll. 1- 207. Insunt: ,Leonis imp. (2) Tactica: prooe- 

mium; constit. I—X (— 11 $ δεῖ γὰρ αὐτῷ πάντως), ΧΙ inde ἃ 

1. & τὰ orQarwTriXG. εἰ δὲ οὐ usque ad 45. $&. τοῦ τόπον Ovoyépeia: 
ἐὰν γὰρ, ΧΙ, inde a 4. ὁ. δι’ αἰφνιδιασμοῦ usque ad $. 17 ὡς 

πολλάκις γίγνεται, βεύγοντες, XIV, inde a $ 4. usque ad finem, XV 

usque ad verba & 57 (Mgn.) ἐπεκενδύνως τῷ τείγει 5000]. deinde 

inde a & 67 (Mgn.) περὶ τοῦ πῶς δυνατὸν usque ad finem consti- 
πὶ 
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tutionis, XVI—XIX, XX ab initio usque ad verba τοὺς ?y3ooic τοξευύ- 

orrtc xai ov (δ. 81) ide a verbis ἀσργαλῆ x«i (S. 87) usque ad v. 

καὶ πρὸς αὐτὸν μόνον 0] (δ. 159 ed. Mgn.) inde a v. ὑποδείξω 

& 166 (ed. Mgn.) usque ad finem constitutionis; mox epilogus*. 

Martini-Bassi o. c. II. p. 1118. 

28. Escorialensis “Ὁ II 8, chart. in fol., saec. XVI, foll. 155. Habet 

— praecedente prooemio — constitutiones I—XI, XIV—XVII et 

$$ 1—13 XIX..Cff. Vári in d. l, p. 421. et Miller in cat. cit., p. 156. 

29. Escorialensis Φ II 10, chart. in fol, saec. XVI, foll. 566. 

Insunt e Taeticis — prooemio antecedente — constitutiones I—XI, 

XIV—XX; desideratur et Epilogus. Off. Miller in op. cit, p. 157 

et Vdri p. 422. 

30. Ambrosianus 747 (Y 60 sup), chart. in 4, saec. XVI, foll. 

292, manu Andreae Darmarii. Leonis imp. Tacticorum insunt — praece- 

dente prooemio — constitutiones I—X (10) 4- XI (2) — 44, XIV (inde 

a $. 4), XV, XVI, XX, XIX. AMartim-Bassi II. p. 856. 

31. Bernensis 674 gr. chart. in 8 minoris formae, saec. XVI/XVITL., 

pagg. 391. Continet praeter prooemium constitutiones I—XI, XIV, 

XV et XIX. Cf. Omont Catal. des mss. grecs des bibl. de Suisse, p. 43. 

32. Borbonico-Neapolitanus III C 24, gr, chart. in fol, saec. XV, 

foll 37, ,quae continent VII priores constitutiones [et prooemium 

antecedens] Leonis imperatoris." Cyrilli o. 1. II. sub nro 282. 

33. Vossianus gr. 3, chart. in fol, saec. XIII exeuntis vel XIV 

ineuntis, foll. V - 214. Continet inde a fol. 208' usque ad finem 

prooemio Leonis Tacticorum antecedente const.-em I et $-os 1—28 

constitutionis IL. Cf. Wescher, in l. 1. p. XXXIV et XLIII. 

34. Monacensis gr. 244, chart. in 4^, saec. NV, foll. 38. Habet 

inde a fol 36' usque ad finem e Leonis Tacticorum constitutionis 

IV $-os 6—2323, deinde notiones quasdam militares e ceteris constitu- 

tionibus explicatas. Cf. Hardt III. pp. 22—23. 

35. Parisinus reg. gr. 2524, membr. in fol, ,copié en 1457 (en 

partie) par Jean hhosos*, foll. 73. Continet e Leonis Tactieis folus 
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98'—43" $&os 6—33 constitutionis IV, postea excerpta ut in cod. 34. 

Cf. Omont Inv. somm. des mss. grecs de la B. N. IL. p. 278. 

36. Parisinus reg. gr. 2540, chart. in fol. saec. XVI, foll. 158. 

53'—60' idem habet e Leonis Tacticis, quod cod. 35. V. Omont 

ΠΡ 2890: 

37. Vindobonensis med. gr. 29, chart. in 8, saec. XV, foll. 161, 

conplectens e Leonis Tacticis folis 194'—160' eas $-os constitutionis 

XX, quas in opusculo ,Dóles Leo esászarnak A hadi taktikáról szolo 

munkája (Budapest, 1898)" inscripto enumeravi, caput deinde XIX. 

Cf. Nessel, in cat. 1.. III p. 40 et s. 

38. Escorialensis  1V 21, chart. in 4, saec. XVI, foll. 414 ,de 

la main de [A.] Darmarius*. Habet folis 396'——414^ , Argumentum 

in Epilogo*. Off. Müller, o. c., p. 494, Vári, in d. l, p. 422, Molden- 

haver-Tychsen |. l. p. 392. 

8, Codices ab aliis descripti. 

39. Matritensis bybl. nat. O 65, gr, chart. in fol, saec. XVI, foll. 

139. Habet: ,,Tactique de l' empereur Alexis /JoAeuexov. παρασκευῶν 

διατάξεις ou], Les cinq premieres διατάξεις manquent*, [nsunt constt. 

VI—X-4- XI, XII (3—115), XV—XX et Epilogus. V. Miller Cata- 

logue des mss. grecs de la bibl. royale de Madrid (Suppl. au catal. 

d' Iriarte; Notices et Extraits des mss. de la PBibl. Nat. et autres 

bibliothéques XXXI. 2 [Paris, 1876]) pp. 95—96. Cf. etiam cod. 4. 

40. Matritensis bybl. palatii regis 48, chart. in 4^ formae minoris, 

saec. XVI, foll. 428, ,en partie de la main d' André Darmarius*. 

Insunt: fol. 1. ουλέου pguxaroD χριστιανοῦ ἐπανακεραλαέωσις ete. 
Ine. 'YsóSeow περὶ ἐπαγγελμάτων (-Epilogus); fol. 25. JovAíov 
᾿Αφρικατοῦ περὶ ταυμαχίας etc. (- XIX); fol. 52' Μερὶ στρατηγη- 
μάτων μελέτεις διαφόρων ἐδνικῶν καὶ ῥωμαϊκῶν Oura£(c (-NVIIL). 
Sequitur caput XX et finitur fol. 146. Inde a fol. 147 usque ad 

finem Leonis Tacticorum Prooemium et XIV constitutiones leguntur 

priores hoe titulo: fovA(ov ᾿Αφρικανοῦ χριστιανοῦ βιβλίον δεύτερον τῶν 
ni. 
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ép πολέμοις τακτικῶν σύντομος παράϑοσις τῶν χατὰ γῆν» μαχοιἐ- 

vor καὶ διὰ ξάλατταν ἕν διαταγαῖς. ,Ce ms. darmarien doit [Ὁ] 

dériver du Matritensis |O 65]; il doit [Ὁ] contenir les memes lacunes, 

principalement celle, qui englobe les deux diataxes 12^ et 159" et 

celle, qui ayant fait disparaitre le début de la 11^, a produit la 

réunion de la 10* et de la 11* en un seul numéro; d' οὐ 18 dia- 

taxes au lieu 21.* QGrauv-Martin Notices sommaires des mss grecs 

d' Espagne et de Portugal (Nouvelles Archives des missions scientif. 

II [Paris, 1892]). 

4l. Pabebergensis 57 (B. VI. 13), chart. in 4^, saec. XVI, foll. 125. 

Inest: ,Sexti Juli Africani De pugna navali et strategematibus 

encephalosis (revera: Leonis imper. Tacticorum Constitutiones XIX, 

XVIII, XX) graece*. Auf der Innenséite die Demerkung: |, 4ngeblich 

copiert, von. Andreas. Tarmarius (!) aus. Epidaurus. zwischen den. Jahren 

1560— 1580" V. Jaeck Vollstindige Beschreibung der óffentlichen 

Bibliothek zu. Damberg. Il. (Nürnberg, 1332) p. 49 et JZ'edrich 

Leitschuh Katalog der Hss. der kónigl. Dibliothek zu Bamberg, I. 2 

(Bamberg, .1895) p. 69. 4 

42. Toletanus sign.?, chart. in 4^, saec. XVI, foll. 266 (- 6 recent.). 

Continet e Leonis Tacticis constitutiones VI—XI, XIV—XX et 

Epilogum. ,Le ms. présente les mémes lacunes, que la Matritensis 

O 65 et que le ms. du. Palais Nro 48.* V. Graux-Martin Notices 

sommaires etc. |Paris, 1892] p. 282—284. 

43. Berolinensis bybl. reg. 260 (antea 22) gr. chart. in fol., saec. 

XV, foll. 159. Continet — praeter prooemium —- eadem fere οὖ ple- 

rumque cum isdem fenestris, quae in codd. 4. et 10. occurrunt. V. 

C. de Boor Verzeichnis. der griech. Hss. der kónigl. Bibliothek zu 

Berlin (Berlin, 1897) p. 132 et ss. Cum habeat notationem: ,Sum 

, est, ut. verisimile, JPistoriamus Meursii. Adde insuper 
verba catalogi laudati: , Offenbar ist es die früher in der 1844 

versteigperten Dibliothek des Herzogs von Sussex befindliche Hs., da 

ex libris Pistorii* 

der in der Bibliotheca Sussexiana Pars 2. nro 324 angegebene Titel 

mit dem oben angegebenen modernen Titel |Leontis imperatoris lto- - : 
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manorum compendiosa doctrina de Peritia. rei militaris, Graece, fol., 

cod. chart.] auf dem  Vorsetzblatt übereinstimmt.* Omnes. hi libri 

primae videntur esse familiae. 

44. Gudianus gr.8. nunc Guelferbytanus 4286, (olim gr. 98), chart. 

in 4, saec. XVII, foll. 20. Continet folis 1—10" “έοντος θασιλέως 

γαυμαχέκα additis — ut videtur —  paragraphis 196, 201, 220 

constitutionis XX ac paragraphis 44, 45, (fine paragraphi) 47 Epilogi. 

Cf., quae dieit. Fabricius in. Bibl. Graeca VIII (1717) pp. 136—143, 

δον! Dibliothecae Guelferbytanae codd. graeci et latini elassici 

(Lipsiae, 1827) p. 100. Cum nota: ,Ex veter. cod. descripserat 

Venetiis Andreas Darmarius Anno 4$07' |1513]. Ex Darmarii apo- 

grapho Lundini Anno MDCXVI. XV. Febr. F. L. [- Fr. Lindenbrog]* 

,.Von Fr. Lindenbrog selbst stammen nur die ersten Worte der Hs., 

das übrige wohl von einem berufsmüssigen Schreiber.* O. v. Heine- 

mann Die Hss. der herzogl. Dibliothek zu Wolfenbüttel. IV. Abt. 

Die Gudischen Hss. — bearbeitet v. Aohler-Milchsack. (Wolfenbüttel, 

1913) p. 60. 

45. Parisinus bybl. nat. suppl. gr. 529, chart. ,Copié par. Huet 

en 1652." Continet fol. 1—16' Leonis imperatoris naumachica e 

eod. Friderici Lindenbrog. Sequuntur Naumachica Basilii patricii. V. 

Omont Invent. somm. des mss. du suppl. gr. de la B. N. (1883 

p. 59. 

46. Parisinus reg. gr. 311], chart. in 4 minoris formae, saec. 

. XVII/XVIII, foll. 34. Foliis 29" 

Meursianae e. mss. codicibus bybl. Ambrosianae. descripta. V. Omont 

24' continentur supplementa ed.-is 

Inv. somm. des mss. grecs de la D. N. III. p. 109. 

47. Taurinensis 275 gr. (C I 29) chart. im fol., saec. XVI, foll. 

144. Habet fol. 111. et s. $-os 196, 201, 220 constitutionis XX et 

$-os 44, 45, (finem) 47 Epilogi. Kr primum. Andreae Darmarii.* 

Cf. Jos. Pasinus Codd. mss. bibliothecae regii Tauriensis | Athenaei 

(Tauri, 1749) L p. 379 et s, AH. Stunpini Inventario dei codd. 

superstiti greci e latini antichi della bibl. naz. di Torino (Torino, 1904) 

p. 422. — Codd. 44—47. secundae. videntur. esse familiae. 
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48. Parisinus reg. gr. 2437, chart. in fol, exaratus a. 1555, foll. 

491. Folis 201'—344' Leonis imperatoris Tactica conplectitur, inde 

a fol 411 usque ad finem Leonis naumachica, folis 165'—201* 

illas — πὶ fallor —  ,parecbolas^, haud dubie ut in cod. 6. V. 

Omont |. l. II. p. 261. 
49. Matritensis bybl. nat. O 42, gr, chart. in fol, exaratus a. 

1554, foll. 401. Continet folis 204'—5327' e  Taeticis Leonis 

— praeter prooemium —- constitutiones I[— XVIII (126 4- XX 186) 

et folis 165'—205' antecedentes illas ,,parecbolas*, sed alio — ut 

videtur — fine ac in cod. 6. Inde a foliio 391" usque ad finem ,la guerre 

maritime par Léon le Sage; le ms. est plus complet, que le texte de 

Meursius et ... contient les suppléments publiées par Fabricius." Aller 

Notiees et extraits XXXI. 2. p. 82—84. ᾿“πόγραρον codicis Tacti- 
corum a ZJallingio Halbertsma (1829— 1894) confectum servat codex 

49a. Groninganus 198 (saec. XIX) foliis 89". 912. ut docet 4. 

Brugmans in Catal. codd. mss. universitatis Groninganae bibliothecae 

(Groningae, 1898) p. 87. — Codd. 48. et 49. utrum secundae, an 

lertiae familiae adiudicandae sint, 1n medio relinquo. 

50. Vindobonensis phil. gr. 24, (olim 114), chart. in fol. a. 1560 

exaratus, foll. 529. Continet folüs 175'—276' e "Tacticis Leonis 

— praeter prooemium --- constitutiones I— XVIII (126 -- XX 86) 

et folis 142'—152' illas ,parecbolas*, probabiliter ut in cod. 6. Cf. 

JAessel in Cat. Ll, IV. p. 18 et s., Incert. script. Byz. saec. X. (ed. 

Vár) p. XII. 

51. Oxoniensis in bybl. collegii B. Mariae Magdalenae XIV gr. 

chart. in fol, saec. XV, foll. 335. Continet inde a folio 177" Leonis 

Tactica, ut videtur, usque ad ($ 126 -- XX 186) const. XVIII, prae- 

terea fortasse foliis 143' — 154" illas ,,parecbolas* cod. 6. uti ex enrici 

O. Coxe Catalogo codd. mss., qui in collegiis aulisque Oxoniensibus hodie 

adservantur. P. II. (Oxonii, 1852) p. 6 et s. conligas. Cf. et Inc. 

seript. (ed. Vári) p. XV. 
52. Palatinus gr. 393, (Heidelbergensis) chart. in fol, saec. XVI 

exeuntis, foll. 174. Habet inde a fol. 2' ea, quae in cod. 19. foliis 
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299'—311" sub titulo παρεκβολαὶ ἐκ τῶν στρατηγικῶν παρατάξεων 
[sed in cod. 52. praecedit Ἥρωϊος] extant. V. Stevenson, in 1. 1., p. 
252. et Pr. Wiken Gesch. ... der alten heidelbergischen  Bücher- 

sammlungen (Heidelberg, 1817) p. 289. 

53. Parisinus bybl. nat. suppl. gr. 26, chart. in fol, a. 1575 per 

Jo. Rhasum vel Rhaseum Cretensem exaratus, foll. 255. Complectitur 

folis 74'— 152" probabiliter — praeter prooemium — priores XVIII 

(126 4- XX 186) constitutiones Leonis Tacticorum, inde a folio 254" 

usque ad finem illas ,,parecbolas* iterum atque iterum a me laudatas. 

Off. Omont Inv. somm. des mss. du suppl. gr. (1883) p. 4 et Grauz- 

Martin 'Traité de Tactique etc. (1898) p. 73. 

54. Ambrosianus 1071 (i 224 inf), chart. in 4^ maioris formae, a 

varüs librarüs saec. XV— XVI exaratus, foll. III 4- 186. Continet 

folis 164'—168' ,Excerpta ex Leonis sapientis Tacticis*. Ut ex 

catalogo virorum doctorum JAartini-Bassi 11. p. 1141 elucet, eadem 

videtur habere ac codd. 34—836. — Libri 50—54. sine dubio tertiae 

familiae sunt codices. 

55. Palatinus gr. 415, (Heidelbergensis) chart. in 58, saec. XV 

exeuntis, foll. 68 numeratorum. Continet secundum JSfevensonium (1. 1. 

p. 269 et s.) folis 66—68 $-os 196—199 constitutionis XX. Sed cum 

teste Wilkenio (1. 1. p. 291) etiam Basilii patricii naumachica contineat, 

me ;nagis secundae quam tertiae. familiae codicem adnumerare lubet. 

56. Vindobonensis phil gr. 120, (olim 118), chart. in 4^, saec. 

XV, foll. 47. Continet folis 40'—47' fragmenta diversa ex Tacti- 

cis. Initium est (conferatur Jan. .Nessel i Cat. 1. IV. p. 73): 

τακτική ἔστιν ἐπιστήμη STOÀCLLUXO T κινήσεων" κινήσεις θὲ πολεμικαὶ 

διτταί; ergo prünae familiae videtur esse adiudicandus. Cf. praeterea 

W. Schmidt Heron's v. Alexandria Druckwerke und  Automaten- 

theater. Suppl.-Heft. (Leipzig, 1899) p. 36 et s., Wescher, in l. 1... p. 

XXX—XXXII. 

57. Parisinus reg. gr. 2522, chart. in fol, saec. XV, foll. 280. 

Foliis 257'—261' fortasse idem tradit ae cod. 56.; et persuadeberis, si 

inspexeris. Omonutium, in. 1. 1., IL. p. 277. 
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De libris, qui. sequuntur, quam ad classem famiarum pertinerent, 

nihil certioris potui conicere: 

58. Matritensis bybLl palatii regis 10 gr. chart. in fol, saec. XVI, 

foll. 112., manu Nicolae de la Torre. Continet Leonis Tactica. , Tit. 

-éorroc ἔν Χριστῷ τῷ tQ αὐτοκράτορος Ῥωμαίων τῶν fr πολε- 

uaxoic [] ταχτιχῶτ σύντομος παράδοσις, — miscellaneus.* V. Grauz- 

Martün Notices somm. des mss. grecs d' Espagne et de Portugal 

(Paris, 1892) p. 13. 

59. Londinensis mus. Brit 15242, chart. in fol, saec. XVI, foll? 

(.from the Meerman and Sussex libraries^). Habet praeter Aelianum 
initio Leonis imperatoris Tactica (.a leaf is wanting and the end*). 

V. Catalogue of additions to the mss. in the British Museum in 

the vears 1841— 1845. sub nro. 

60. Vossianus ant. sign. 35. Leonis imperatoris tactica divisa per 

varia capita diversi generis; ut et γαυμαχίας. Item Constantini imp. 

στρατηγικὸν περὶ ÉS$Or διαρόρων ἐξτνῶν. In charta." Cf. Catalogus 

bibl. publ. universitatis Lugduno-Batavae (Lugduni B., 1716) p. 393. 

Estne apographum cod. 1? 

61. Dresdensis Da 62, chart. in 4', .a variis librariis saec. XV 

et XVI exaratus", pagg. 288, a Matthaeio bvbliothecae Dresdensi 

venditus. Continet Leonis imperatoris Tactica. Cf. PF. Schnorr v. 

Carolsfeld Katalog d. Hss. d. kónigl. óffentlichen Bibliothek zu Dresden 

(Leipzig, 1882) 1. p. 298. 

62. Bononiensis bybl conm. A I 2L chart. in 4, saec. XV/XVI, 

foll. II2- 177. Habet e Leonis Tacticis praeter prooemium constt. 

I—VII (usque ad τόπων xai ἀνωμάλων ὃ. 3). ΧΙ (inde a τὰ orga- 

τιωτιχὰ ὃ. 1.) — XII (πρώτης παρατάξεως p. 809. B. Mgn.) VII 
(inde a zei τὴν ράλαγγα ὃ. 11.) — X (πρὸς τὸν στρατὸν 8. 11), 
XIV (inde ab ὰν οὖν ἐν v. παρ. $. 4) — XVIIL XX et Arg. 

in Epilogo usque ad ἔστι Ξερατευτιχή (c. 1092. Men.) Cf. A. Olivieri 
Indice dei codd. gr. delle biblioteche Universitaria e Comunale di 

bologna (Studi Italiani di Filol. Class. III. [1895] pp. 385—495) 

p. 479 et s. 

dcm 
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63. Vindobonensis phil gr. 340, chart. (olim 116) m 4' minoris 

formae, saec. XVI, foll. 72. Continet Leonis Tacticorum constitutiones 

XVII (inde a $. 2) et XVIII. V. Nessel |. l. IV. p. 161. 

64. Bruxellensis 14774 gr. chart. in 4^ maioris formae, saec. XVI, 

foll. 28. Habet e Leonis Tacticis constitutionem XVII et $-os 1—115 

- eonstitutionis XVIII. ,Ce ms. a autrefois appartenu à Francesco 

d' Asola, beaufrére d' Alde Manuce et porte le n^ XVIII de son 

catalogue. Omont Catalogue des mss. grecs de la bibliothéque royale 

de Bruxelles et des autres bibliothéques publiques de Delgique (Extrait 

de la Revue de l' instruction. publique en Belgique. Tomes XXVII. 

9. 6. et XXVIIL 1. 2. 3. Gand, 1885), sub nro 50. 

65. Dorvillianus X, 1, 4, 14, chart. in 4^, ,recentissimus", foll. 

126. Continet Tactica ut videtur inde a const. XVII. Cf. librum ,,Codd. 

mss. et impressi cum notis mss. olim D' Orvilliani, qui in bibl. Dodleiana 

apud Oxonienses adservantur (Oxonii, 1806)* intitulatum, p. 24. 

66. Caesaraugustanus ,dans la bibl. du Pilar*, chart. in fol. mi- 

noris formae, saec. XVI, foll 100, ,de la main de Darmarius*, 

Continet Tacticorum constitutiones XIX et. XX. Cf. Grauz-Martin 

Notices sommaires etc. (1892) p. 226 sub nro 3289. 

67. Parisinus reg. gr. 2533, chart. in fol, saec. XVI, foll. 315. 

Foliis 86'—100' extant ,Ex Leonis imp. libro de bellico apparatu 

animadversiones*. Omont Inv. somm. des mss. gr. de la D. N. II. p. 279. 

68. Coislinianus 336 gr, chart. in fol, saec. XVI, foll. 116. Con- 

tinet ,Leonis imperatoris tacticorum fragmentum" folis 96'—98*. 

Omont, in l. L, III p. 185. 

69. Parisinus reg. gr. 2525, chart. in fol, saec. XVI, foll. 54. 

Exaratus per Ang. Vergetium. Habet inde a fol. 49' ,Leonis 

Sapientis imp. tacticorum excerpta*. Omont, o. l., II. p. 218. 

70. Vindobonensis phil gr. 55, chart. in fol, saec. XV, foll. 371, 

folis 196'—214" eontinet illas ,parecbolas*. (Cf. cod. 6.) 

7L Inesse videntur Tactica in Citzensi, quem laudat C. Grau 

in Annuaire de l'association pour l'eneouragement des études grecques 

en France (Paris, 1875), p. 79. 
IN 
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72. Constantinopolitanus 18, saec. XV, ,Ταχτικὰ Ζέοντος τοῦ 

c0pov. Cf. Abel Die Bibliothek des Kónigs Matthias Corvinus (Litte- 

rarische Berichte aus Ungarn II [1878]), p. 566. 

4, Codices interiti, 

73. Habuit Leonis Tactica Argentoratensis quidam teste //aenelio 

(Catalogi librorum mss, qui in bibll. Galliae, Helvetiae, Delgii, 

Dritaaniae M., Hispaniae, Lusitaniae asservantur [|Lipsiae, 1320]), 

p. 4660. 

74. Escorialensis. Habuit eadem, quae cod. 20, nisi quod e Tacticis 

integris constitutiones tantum XV — XIX. Cf. JMler Cat. des mss. 

gr. de la bibl. de l'Esc. in iis, quae paginis 332 

X I 16 (p. 357) publicavit. 

75. Escorialensis. Continuit Historiam Ecclesiastieam Theodoreti et 

Leonis Tactiea. Cf. JMler l. l. p. 383. 

76. Escorialensis. Praeter Aeneam Tacticum exhibuit Basilii nau- 

386 ad codicem 

machicea et Leonis Taetica [fortasse constit. XIX tantum]. V. AMiler 

l. 1. p. 515. Ad Escorialenses cf. JMoldenhaver-T'uychsen 1. l. p. 947, 

944, 345. 

ΠῚ. Taurinensis 60 gr. (C IIL 3), chart. in fol. saec. XVI, foll. 

207. Folüs 196'—207' “έοντος βασιλέως πολεμικῶν παρασχευῶν 

θιάταξις περὶ ναυμαχίας legebatur. V. Jos. Pasinus, i cat. l, T. p. 

159 et s. Die 26. Jan. 1904 incendio consumptus est. 

Utrum codex (Constantinopolitanus) de quo in (Anonymi) libro 

,Dibl. sive Antiquitates urbis Constantinopolitanae ( Argentorati, 15 7 8)" 

inscripto (f. 9' sub nro 144!) et apud δύο. Poerster in diss.-e ,De 

antiquitatibus et libris mss. Constantinopolitanis (Rostochu, 1877)* 

inseripta (p. 29, sub nro 143) fit mentio, fragmentum Tacticorum 

exhibuerit, necne, an potius ad Prochiron róuor impp. Dasiliij Con- 

stantini et Leonis sit referendus, deliberent ali. 

Haec, quantum ad codices Tacticorum trium familiarum ; restat, ut 

ad noscendos 
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5, Codices recensionis Constantinianae 

pariter enumerem manuscriptorum seriem. 

78. Monacensis 452 gr, chart. in 4^, saec. XIV, foll. 158, ,,diffi- 

eillimus*. Continet foliis 1—109* textum inde a IV. 42 usque ad finem 

const. XX, initio ordine inverso; quae sequuntur, aliorsum pertinent. 

Folium 1 recentioris est aetatis. Fuit olim Augustanus Plut. V 13: cf. 

LHenisch| Bibl. .. . August. librorum . . . Catalogus (Augustae Vindel. 

1600) p. 30. V. Zaase, in diss. 1. (1847) p. 44 et ss. et ardt, in 

eatal. 1. IVzsppa08— 411. 

79. Vindobonensis phil gr. 55 (olim 111), chart. in fol, ,anti- 

quus*, foll. 371. Continet foliis 168'—195' , Constantini librum Tac- 

tieum* ,Hoc...est illud ipsum Exemplar ms., ex quo Joannes 

Meursius . . . Librum hune Tactieum primus edidit* dieit. Lambecius 

in operis ,Commentariorum de augustissima bibliotheca | Caesarea 

inseripti ed.-e altera (Vindobonae, 1781) col. 429. Sed ipse Meursius 

in ed.-is suae principis fine haec tradidit: , Hic desimebat codex 

Palatinus, qui [usque ad fol. 151] deseriptus erat ex altero e Bibl. 

Viennensi Caesaris.^ Of. essel, in cat. l, IV., p. 35. 

80. Palatinus 393 gr. (nunc Heidelbergensis, cod. 52.) Continet recen- 

sionem Constantinianam foliis 67" —95", inverso ordine indeque a constit. 

X. media deficientem, omnia ita, ut Jo. Meursius (Leydae, 1617) primus 

vulgavit. 

81. Veronensis bybl. capit. 127, chart. in fol, saec. XVI, foll. 

136. ,E bibliotheca Seipionis Maffei". Habet ea, quae Jo. Lamüus 

inter opera Meursii vol. VI (Florentiae, 1745) coll. 1212—1409 

typis describenda curavit. Of. Omont Les mss. grecs de la bibl. capi- 

tulaire et de la bibl. communale de Vérone. (Extrait du. Centralblatt 

für Bibliothekswesen |Leipzig, 1891]) p. 6. 

82. Laurentianus 1644 (olim Ashburnhamianus — Saibantianus 61 v. 

62), chart. in 4^ saec. XVI, foll. 155, inde a fol. 57 alia manu exaratus. 

Habet constitutiones XIX et XX rec.-is Const.-ae. Cff. Zostagno et 

lesa. Indice dei codiei greci Laurenziani non compresi nel catalogo 

del Bandini (Studi Italiani di filol. class. 1 [1893] p. 123—232) p. 
Iv* 
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210 et ea, quae in diss. in Byz. Z. [XV, 1906] publiei iuris facta, 

disputavi. 

83. Bodleianus Misc. gr. 253 (Saibant. Auct. T. 4. 15), chart. in 4, 

saec. XVI, foll. 162. Cum titulus fol. 1. idem esset, ac in cod. 82, et 

quidem: Kerorerrírov βασιλέως τακτικὰ περὶ ναυμαχίας στρατηγη- 

μάτων χαὶ πειρατικῆς, aeque videtur esse apographum atque 

Laurentianum, e cod. 78. factum, idemque continere ac cod. 82. Cf. 

H. O. Cove Catalogi codd. mss. bibl. Bodleianae (Oxonii, 1853) I, col. 

805. Tertium apographum e cod. 78. videtur esse: 

84. Dresdensis Da 23. chart. in 4, ,manu 6G. F. Thryllitzschii a. 

1716 accuratissime exaratus*, foll. 96. Continet fol. 74— 86 ,fra- 

egmenta libri inediti, qui dieitur Kerorarrírov θαοιλέως τακτικά" 

περὶ ναυμαχίας καὶ στρατηγημάτων καὶ πειρατικῆς“  QOmmia e 

graecis codd. bibl. Augustanae sunt transsceripta^. Cf. jScehnorr v. 

Carolsfeld in 1. l. L. p. 288. 

85. Ambrosianus 905 (C 265 inf), chart. i fol, saec. XVI, foll. 

III 4- 507, ,duabus mm. exaratus. Continet folis 129—250" ea, quae 

Lamius edidit (v. cod. 8L). Foliis 25 1'——240': Kerorarrírov βασιλέως 

ταχτικα, περὶ ταυματίας (!) στρατηγημάτων, καὶ seiparixnc.* Cf. 

AMartini-Dassi 11 p. 1017 et s. — Pars prior, quatenus — specimine 

conlato — iudicari poterat, apographum est codicis 8L Cff. etiam eae 

observationes, quas hune ad codicem in Zmbroszano (19. (1ὐ 106 sup.) 

invenias. 

86. Ambrosianus 723 (R 115 sup), chart. im fol, saec. XVI, foll. 

250, ,diversis mm. exaratus*. Folus 80'—— 92" extant: Aecerorarr(rov 

θασιλέως τακτικά, περὶ ναυμαχίας, στρατηγημάτων, καὶ πειρατικῆς, 

ea — ut adseverant JMartini- Βαϑϑὶ 1. 1. — quae cod. 85., exhibet. Cf. 

ceterum viros 1psos laudatos II. p. 835 et s. 

87. Parisinus reg. gr. 2530, chart. in foL, saec. XVI, foll. 1532. 

Cf. Omont, in o. 1. II. p. 278 

88. Coislinianus 388 gr, chart. im fol, saec. XVI, foll. 125. Con- 

tinet. foliis. 1——87 recensionem. Constantinianam (teste. Ojnontio II. p. 
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195), sed utrum ea tantum, quae cod. 8L, exhibeat, an ea, quae 78., 

contineat, mspecto catalogo laudato minime edoceberis; habet ergo 

partes, quae, ut in cod. 87, mihi itidem sunt ignotae. 

IL De ratione edendi. 

Hardtius (op. 1. ΠῚ, 23) testatur Venetus 1552 in 4' graece 

prodiisse ea, quae cod. 34. e Leonis Tacticis exhibet. l'otum opus autem 

primum Joannes Meursius (Lugduni Datavorum, 1612, in 4^) vulgavit 

contextu e tribus codicibus contaminato, quorum primus (Palatinus) 

praeter prooemium constitutiones XI priores, XIV—XVI et XIX 

conplectebatur, secundus (Pistorianus) XVII, XVIIL, XX et Argu- 

mentum in Ejpilogo editori praebuit, tertius (Parisinus) constitutiones 

XII et XIII suppeditavit. Textum Meursianum, inprimis in priore 

operis parte innumerabilibus mendis inquinatum, postquam Z/évenot 

in libro Vett. Mathematicorum Opera inscripto (Parisiis, 1693, p. 350) 

verba, ni fallor, e cod. 22 descripta, inde a πάντα ὄργανα (2202.) 

usque ad γέρει» (1244), impressit, codice Laurentiano celeberrimo 

conlato aliqua ex parte politiorem reddidit Joannis LamW industria 

(Florentiae, 1745, columnis 536—920 voluminis VI^ Operum Meursii 

omnium, in fol), acumine autem —- relictis ambiguitatibus — manu- 

feste inrito. Textum a Lamio recognitum iterum publici iuris fecit 

J. P. Migne (in Patrologiae cursus seriei graecae vol.-e 107, cc. 672 — 

1094, in. 8' maioris formae), sed quominus fundamentum lubricum 

Lamianum aliquantum tolleret, omnino refrenatus, nihilosecius ,,minima* 

sagaciter ,curans* editor. E recensione Constantiniana aliquas partes in 

lucem cum Meurs, tum Zami edidere, ille e cod. 80. hic e l. ms. 81. 

(v. supra). Cum constitutionem XVIII a. 1897 (1900) ipse, eo tempore 

parum subtilis Tacticorum sermonis iudex et callidus, edidissem, vol- 

ventibus annis tempus cognovi maximum, ut Tacticorum Leonis recen- 

sionem meliore ratione instauratam adparatuque solidiore instruetam ad 

doetorum virorum usum —- heu, non sine pleno dubitationum animo — 

destinarem. 

Meursii 
codex 

Meursii 
codex sec. 

Meursii 
codex tert. 
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Nam in textu Leonis recensendo non tantum Leonis Tacticorum 

codiees inspicere, meliores conferre fuit mihi propositum, sed etiam 

fontium eius fundamentum utcunque certius mihi redintegrandi invaluit 

consilium. Leonem suis eum exemplis adeo artis vinclis cohaerere 

constat, ut unus sine altero haudquaquam praebeat columen 

stabile firmiterve conloeatum. Quod ad codices Tacticorum  adtinet, 

facile erat cognoscere libros mss. primde familiae codicum textum 

maxime genuinum praebere, inprimis M. (M;) et W; qui quantum cum 

Mediceo Urbicii concinant, quantum saepissime etiam in minimis sint 

congrul, adparatu critico inlustratur; ambos ergo codices ex archetypo 

(u) aliquo, quod ab exemplari Leonino derivare possis, fluxisse e 

codicis M. vetustatis sanctitate auctoritateque conligas. Sed cum codi- 

cem W ex archetypo illo &, sed iam correcto, fluxisse statueris, has 

correctiones etiam in archetypum recensionis Ambrosianae irrepsisse 

conmunes codicis Vindobonensis eum A lectiones (e. gr. vs. 846 Ὁ δὲ, 

357 uuxQÓporac, 514. ἐπίθαλλε, 520 ἀγαςτῶσι, 657 Ovrorowr γεγέσξαι, 

etc.) te satis superque convicerint. Quibus correctionibus hic res tacta, 

ilie lectio genuina. in deterius mutata esse facile intellegitur. Ad. SS 

81—96 constitutioms XX codices r et s adhibui, cum illa pars et in 

M et in W desideraretur. 

hecensioni itaque, quae dicitur Ambrosiana, ei, quae in exempla- 

ribus secundae familiae | patet hodie, id praecipue pretium adtribuere 

velis, quod μεταφράσεις et 40900070050. generatim mereri solent; 

vides ibi sententias Leonis saepius im concinniorem formam  redactas 

sive explanatas, verba quaedam obsoleta cum recentioris aetatis 

verbis conmutata, nihilo vero minus certior fis non tantum in quibus- 

dam formis, modis et temporibus verborum, sed etiam in verbis ipsis 

et voculis hanc recensionem cum codicibus Urbici bhic-ilie mire 

consentire. Quare recensionis Ambrosianae princeps (A) minime erat 

codex neglegendus. 

Ex archetypo recensionis Ambrosianae ea etiam recensio est orta, 

quae in libris mss. tertiae scriptorum militarium familiae patet latis- 

sime; ergo e codicibus huius familiae ii fuerunt adhibendi, qui codicis 
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A. lectiones roborare et processum recentiorum librorum deformationis 

dilueidare maxime mihi videbantur idonei. Dico codices gemellos P, 

(cod. €) et V (-cod. 7), de quorum artissima inter eos conexione etf 

auctoritate modo δ, Schoene (in Philonis Mechanicae syntaxeos ed.-e 

| Berolini, 1893], p. VI), tum ipse iterum atque iterum diiudicavimus. Qua 

conexione cognita codicis E (—-cod. &) e Vaticano, quando hie integer 

adhue extiterat, deseripti ibi tantum adtuli in adparatu critico lectio- 

nes (cf. etiam. Zud. Schneideri Griechische. Poliorketiker |Derlin, 1908] 

p. 7), ubi Vaticanum propter lacunas eius adhibere nequivi. 

Recensionis Constantinianae textus ob eandem erat adiciendus 

ausam, ob quam recensionum eum Ambrosianae tum  Darberino- 

Vaticanae enotandas censui lectiones. Etiam haec recensio, cuius 

conexionem cum W (cf. e. gr. vs. 2788.) scholia codicis W et cum recen- 

sione Ambrosiana (cff. ex. gr. 3097. 3098; 3315.) et recensione Darberino- 

Vaticana plurima indicia declarant, se boni fructus plenam praestitit prae- 

sertim ad sententias recte discernendas, quanquam hic praeter editionem 

Meursianam ( 5) unius tantum adhibui codicis lectiones (v [-cod. 8L] 

i. e. ed. Lamiana adfertur solum, ubi archetypi lectio quaedam emen- 

data esse videtur aut ab eius librario aut ab editore, quos distin- 

euendi defuit mihi facultas), codicis dico 78. €- c), quo conlato praecipue 

inde a constitutione XII supplevi sententias et vocabula contextus in 

v omissa; codieis » (Ξ- ed. Meurs.) archetypum (o) ae c ab eodem 

exemplari (X) repetere originem lectionum varietate perlustrata cuivis 

in propatulo erit. 
Quae cum ita sint, liceat. mihi rationem inter codices adhibitos 

intercedentem prolatis propaginibus inlustrare : 



Archetypus. 

(A (C4 correctus) 

(χ, M, 

ldem 

recentiores recentiores libri 
libri(ex.gr.r, (ex. gr. 
s) l. familiae — Meursii codex 
(inter quos Meursii codex see. — Archetyp. Rec. zí; Archetypus 
quidameRec. —Meursii codex tert.) ^ Ambrosianae "* Rec. Constant 
Barb. Vat. 
correcti) 

A A4, Ὁ) Archetypus Exemplar 
Rec. Barber. deperditum, 
Vaticanae mutilatum 

recentiores 
libri N 

II. familiae aV e 

E c g 

magna pars 
recentiorum 
librorum 

III. familiae 
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Sed quamvis hoc modo in hae editione adornanda gravibus 

testibus frui potuerimus, multo magis fontes !* Leonis erant investigandi 

et inspiciendi. Quocirca non. modo Urbicii codices vetustissimos Medi- 

ceum (M), Parisino-Darberinianum (P) Vaticanum (V) excussi, non 

tantum eius recensionem Ámbrosianam in codice A. servatam descripsi, 

sed etiam descripsi Onasandri recensionem  Ambrosianam (A) et 

ad Onasandrum hic-illic inspexi librum Mediceum QM). His subsidiis 

nisus non solum textus evasisse a Leone imm usum vocatos censeo, sed 

etiam auctoritatem editionis ae fidem firmata esse nemo erit, quin 

intellegat. 

In textu recensendo codici M tribui maximam, sed ubi cum 

fontibus non conspirat, minorem —- ut par est — auctoritatem. Si est 

quaedam corruptio, processu eius saepius iam codex « depravatus evasit, 

praesertim propter conmutationes vocalium ὦ, ov et 0, qua re cognita 

scripsi ubique μανδάτωρα (pro μαγνδάτορα), κούρσωρες et similia. Ubi 
corruptela et in Urbicio et in Leonis codicibus eiusdem tenoris erat, neque 

in textu Urbicii neque apud Leonem inmutavi locum, sed signum crucis (1) 

posui ante, cum non ex vano orta glisceret suspicio, (cf. ex. gr. VII, 32, 

55, IX, 9, XIV, 44 |Mgn.]| XVIII, 6) ab imperatore nostro haud 

scio an ubique recte intellectum et descriptum atque curate inter- 

pretatum esse auctorem eum incertum, quem ego Urbicium nuncupo, 

alii! Mauricium, iterum ali Rufum nominant, recentissimus vero 

indagator Leonis Tacticorum eundem esse cum imperatore Heraclio 

multimodis exposuit. Coniecturas meas ad Onasandrum, Aelianum, 

Arrhianum, Urbicium et ad ,Inedita Tactica Leonis* factas asterisco 

* notavi, ea, quae inserenda censui, uncinis obliquis (), quae a 

librariis inducta et insiticia, quadratis [], verba in parenthesi dicta 

lunatis ( ) saepsi. Quod ad rem orthographicam adtinet, e vestigiis in 
codieibus servatis adparuit etiam in hae re Leonem cum  Urbicio 

! Ad vs 76 in cod. W fol. lr atque in r in mge hoc scholium est traditum: ἀρριανοῦ, αὐλεαν, 

n£Àon, ὀνησάνδῃ, μηνᾶ, πολυαίψ, συριανοῦ, πλουτάρχου, ad quos auctores cff. Inc. scriptor Byz. saec. X. ἃ 

me editus, p. IX, et opusculum meum ,Bóles Leo császárnak ἃ hadi taktikáról szóló munkája* (Buda- 

pestini, 1898) p. 66 et s.; quod ad Polyaenum et Syrianum spectat, cf. Const. Porphyr. De cerim. aul. Byz. 

Appendix p. 467. 

V 
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saepissime fecisse (cf. e. er. 1074, 1118, 1343 eíc.), etsi librarium. nunc 

idem errasse (cf. ex. er. VI, 22, VIL 52 ἀποσωβήσωσιν, IX, 6, 50, 69), 

nune proprio Marte alienas formas praetulisse quisque facile intel- 

lecturus sit. Beripsi ideo 0r0, τοῦτ᾽ ἔστιν, Or ἂν, ὡς Qr, ὡς εἶ, 

κατεξαίρετον, ὕπέρ ἔστι formas ad unam normam derigens, retinui 

οἱονεὶ, ὡσανεὶ et in rec. Const. vs. 203 xo«$ ὅσον. In nominibus 

numeralibus. exprimendis ante oeulos habui librarios notas lubentius 

et facilius posuisse, quam nomina; attamen ubi facem sive Urbicius sive 

alius auctor non praetulit, eo loco nomen numerale duarum saltem fami- 

liarum codicibus istud ita exhibentibus securo animo posui. Simili modo, 

postquam leguntur in M una cum τέλειοι εἰσὶ, ἀναγκαιότεροι εἰσὶ, 

ἀλλό τι, ἔνεισιν, κατορξὥσαιν τι, κάλλιον τί, ἀσύγειαν TE, ἵνα... 

πρίμιοι εἰσὶ, stagarirGr haec ἕτοιμοί εἶσι, ἄλλο τί, ἢ τινὸς, παρα- 

πλήσιόν τι, ἔχταξίν» τε, διατινῶν, animo. obstinavi non obsequi iis, 

qui doctrinam de accentibus propositam Byzantinam in auctoribus 

Dyzantinis per se ipsam exercendam esse praesumptione offirmata 

contenderent. 

Feei euiusdam  depravationis mentionem in « coniectatae. Sed 

eum observaveris formas βαροῦνται (IX, 65, 72), ἀσχολοῦνται (IX, 

3), ποιοῦνται (IX, 5, 10), κατακυκλοῦσι (IX, 70), λυποῦνται (ΧΙ, 1), 

αὐϑικοῦνται (XL, 11), evxroórrat (EN, 70) et similia pro βαρῶνται, 

“ογολώνται ev cett., noli eas habere pro eorruptelis, eum sat sint testi- 

monia has formas in fontibus aeque extitisse. Item inmutatum recepi 

verbum ὑρορᾶσαι (TX, 38), retinui ὠρυάσξαι (ΧΗ, 70, 106), cum sint e 

vulgari usu sumpta et ὠρυάσξειαι cum in Urbicio (p. 167 Sch.) tum in 

rec, Const. (XII, 106) traditum, neenon quibusdam locis formas ἄςτλη- 

xroi et ἀπληκεύει», quas Leo fortasse promiscue cum formis ἀσπτλέχτοῦ et 

ἀπλικεύει usitaverit, librarii vero codicum M et W (cf. vs. 815. 822. 
1730.) saepius repudiaverunt. Item promiscue usitavit Leo foísuror et 

Boéxiwor. Coniunctivos δύνωνται (IX, 29, 44), γίνωνται (VI, 15, IX, 

15, XII, 92), ἔρχωνται (IX, 64) in sententiis, quae secundariis eodem 

tenore sint adnexae, ἱστῶνται (IX, 78), προϊστηται (IL, 8), γίνηται 

(IX, 7) διδῶσιν (XI, 49), &exéovroa (XIV, 70), ἐξέρχωνται (VIL, 62) 
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ab auctore nostro haud fuisse seriptos conplurium aut certe nonnullo- 

rum codicum consensus cum fontibus demonstrat, quanquam quoties 

auctor ipse (cf. IX, ΤΊ [sed et XIL, 1181] e grerr), quoties librarii vocabula 

usu quotidiano trita (IL, 37, XI, 20 et illa e vulgari sermone οἱσότητος 

ἘΣ. recepta, ex. gr. VIL 11, IX, 15, 29, 72, ΧΙ 11, 22, 39) 

induxerint, nec mihi nec tibi imdicaturo ubique licuerit. Contra puto 

certa inveniri indicia, quae prohibeant, quominus ἐστὶ et εἰσὶν IT, 11, 

Ju to c MUN V II VL 2,22. VILE 5, 16, 83, IX; 1,:24 

etc., in ἡ et σι corrigerentur, ὦσι e. gr. IV, 42, IN, 29, XII, 49, 

XIV, 24 in εἶσι mutaretur. 

heliquum est, ut uni cuique viro hac de editione optime merito 

crates agam quam maximas, singillatim praefectis inlustrissimis byblio- 

thecarum .Xinbrosianae, Escorialensis, Laurentianae, Leydensis, Mona- 

censis, Neapolitanae, Parisimae, Vaticanae, Vindobonensis, — Academiae 

deinde Litterarum Hungaricae, — et quem gratanter adire prius me 

inhibitum duxi eximii viri modestia, Z4/berto dico Berzeviczy de Kakas- 

Lomnuicz et Berzevicze, cuius erga humanitatem et studia antiquitatis ardor 

non tantum nuperrime egregie praenituit, sed cuius inpulsu atque 

inceptu factum est, ut voluntate Societatis Hungaricae Primae, quae ope- 

ratur, ut bonis perieula virium elementorum caveat, sumptus huius 

tomi Sylloges Tacticorum sodalibus Collegii Historicorum Romani largiter 

praesto essent. Quae Sylloge ut ad finem perfectum  persolveretur, 

bonum, faustum, felix fortunatumque eveniat! 

Dabam Budapestini, Idibus Decembribus 1915. 
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CONPENDIA SCRIPTURA E. 

H 

" 

* — una littera erasa. 

$ Ξ paragraphus. 

ἕξ paragraphi. 
Hn M 

voeabuli; 3. rasuram supra litteras. 

à. €, — ante eorrecturam. 

Ael. — Aeliani Tactica, edita. ab Arminio Koechly 

et. Gwilelino: -Rüstow 4n opere. , Griechische 

Kriegsschriftsteller. (Lipsiae, 1853—1855)* 

Ila pp. 199—554. 

Anon. B. vel Anon. Byz. — Anonymi Byzan- 

tini saec. VI. Tactiea, edita ab Arminio | 

Koechly et Guilelmo Büstow in opere ,Grie- 

ehische. Kriegsschriftsteller. (Lipsiae, 185:3— 
1855)" IIb pp. 1— 909. 

Arrh. — Arrhiani | Tactica, edita a — Rudolfo 

Hercher — inter — , Arriani — Nicomediensis 

Seripta. sninora. (Iterum. recogn. . 

dus Eberhard ; Lipsiae, 1885)" pp. 104— 

139. 

Aselep. — Asclepiodoti Tactica, edita ab Arminio 

KKoechly οἱ Guilelmo Rüstow in opere ,Grie- 
chische. Kriegsschriftsteller (Lipsiae, 1853 — 

1855)" IIa pp. 127—197. 
DBlass-Debrunner* — Friedrich. Blass Gramma- 

tik des neutestamentlichen Griechisch. Vierte, 

vollig neu gearbeitete Auflage bes. v. Albert 

Debrunner. (Góttingen, 1913.) 

Byz Ζ8. vel Bys Z. — BDysantinische | Zeit- 

sehrift. (Lipsiae, inde ab. anno. 1892.) 

.. Alfre- | 

explicit versus, in Leonis editione Meursiana pagina. 

columma incipit in editione J. P. Migne. Signo distinguuntur variae lectiones. 

item eolumma in editione Lamiana recensionis Constantinianae. 

1. litteras evanidas signifieat; 2. rasuras imter litteras, sed inter litteras unius 

Cecaum., Cecawmenus — Cecawmeni | Strategicon 

et. Incerti scriptoris De officiis regiis libellus. 

Kdiderunt B.  Wassiliewsky, V. Jernstedt. 

( Petropoli, 1896.) 
cf. — eonfer, conferatur. 

cff. — conferantur. 

Checus — Versio Latina Leonis Tacticorum 

ab Joanne Checo faeta. (Basileae, 1554.) 

cod. — codex, eodieis ete. 

cod.-is — codicis. 

eodd. — codiees, eodieum etc. 

conl. — conlato, conlata. 

conll. — conlatis. 

| Const. et Const. Porph. — Constantinus Porphyro- 

genitus. Saepius citatur opus : ,, Constantini 
Porplarogeniti. imperatoris 126 cerimoniis 

aulae Byzantinae libri duo. E recensione Jo. 

Jac. Reiskii. (Bonnae, 1829, 1830.) 

eonst. — constitutio, constitutionis etc. 

Crünert — Memoria. Graeca. Herculanensis. Cum 

titulorum Aegypti papyrorum, codicum deni- 

que testimoniis comparatam proposuit. Gui- 

lelmus  Crónert. (Lipsiae, 1903.) 

Dieterich — Untersuchungen. zur. Geschichte. der 
griechischen Sprache. Von der hellenistischen 
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Zeit bis zwm. 10. Jahrhundert γι. Chr. von 

Karl. Dieterich. (Lipsiae, 1898.) 

JDw Cange — Glossariwm | ad. scriptores mediae 

et. infine | Graecitatis auctore. Carolo Du 

Fyesne, domino Du Cange. Effigies recens 

cim, vetere editione anni 1688 prorsus con- 

gruens. Ed. altera. (Parisiis οἱ Lipsiae, 

1905.) 2 woll. 

or. — exempli gratia. 

ed. — edidit. 

edd. — ediderunt. 

ete. — ei cetera. 

Georg. Aerop. — Georgii Acropolitae Opera. Τύρου. 

Augustus Heisenberg. (Lipsiae, 1903.) 2 voll. 

Helbing — Grammatik: der. Septuaginta. .Laut- 

und  Wortlehre von. Dr. Hobert.| . Helbing. 

(Góttingen, 1907.) 

I«ase, (rectius:) Hase — Leonis Diaconi Calo- 

ensis Historiae libri decem. et liber De veli- 

tatione bellica. Nicephori. Augusti. E recen- 

sione Caroli Benedicti Hasii. (Bonnae, 1828.) 

Hoatzidakis — Einleitung $n. die neugriechische 

Grammatik von G. N. Hatzidakis. (Lipsiae, 

1892.) 
Ine. scriptor Byz. vel Inc. seriptor saec. X. — 

Incerti. scriptoris Byzantini saec. X. Liber 

de ve mülitari. Recenswit  Findolfus | Véiri. 

(Lipsiae, 1901.) 

,Ined. Tact. L.* — Inedita: Tactica — Leonis, 

descripta a me e eodice Bernensi 97. 

in mge, in marg. — in margine. 
in ras. — in rasura. 

AKoechly- lüstow — Griechische. Kriegsschriftstel- 

ler. Griechisch wnd. deutsch, mit. kritischen 

wnd  erklàrendem — .Awmerkungen | von. .H. 

Küchly und. W. füistow. (Lipsiae, 1853— 

1855.) 3 voll. 

Kühner-Blass — Ausführliche Grammatik der 

griech. | Sprache von Dr. Raphael. Kühner. 

I. Tel. 3. Aufl. ὧν 2 JBünden im neuer 

Bearbeitung besorgt von Dr. Friedrich Blass. 

(Hannoverae, 1890, 1892.) 

Kühner-Gerth? —. Ausführliche. Grammatik: der 

griech. Sprache. v. Dr. Raphael Iühmer. 

e. gr. 

IT. Teil. 3. Aufl. Àn. 2. Bünden m neuer 

Bearbeitung: besorgt. v. Dr. Bernhard Gerth. 

(Hannoverae, Lipsiae, 1898, 1904.) 
Kwrtz — Zwei griechische Texte über die M. 

T'heophano, die. Gemahlin Kaisers Leo VI. 

Herawsgeg. v. Eduard — .Kurtz. (Mémoires 

de V Académie. Tmpériale des sciences de St.- 

Pétersbouwrg. VILI Série. Classe. .Historico- 

philologique.. Vol. III. ΝῸ 2;  Petropoli, 

1898.) 
1.1. — liber laudatus, libro laudato, loeo lan- 

dato. 

m. — manus, manu. 

m', m. pr. manus prima. 

m. alt. — manus altera. 

m. r. — manus recens, recentior. 

mss. — manuseripta, manuscriptorum ete. 

Mayser. — Grammatik: der. griechischen. Papuyri 

aus der Ptolemüerzeit. Mit. Einschlufi. der 

gleichzeitigen. Ostraka. und. der. in. Agupten 

verfafiten. Inschriften. Lawt- und. Wortlehre 

v. Dr. Edwin. Mayser. (Lipsiae, 1906.) 

JMgn. — Migne. V. Praef. p. XXIX. 

Niceph. Phoc. v. Haase, (rectius :) Hase. 

om. — omittit. 

omm. — omittunt. 

Onas. - Onosandri De imperatoris. officio liber. 
Hec. et commentario. critico instruvit Armi- 

nius Koechly. (Lipsiae, 1860.) 

p. — pagina. 

pp. — paginae, paginarum ete. 

Philonis Mech. synt. — Philonis Mechanicae 

Syntaxis liber quartus οὐ quintus. Dec. 

Jüchardus. Schoene.. (Berolini, 1893.) 

Polyb. — Polybii Historiae. Editionem a Lud. 

JDindorfio | curatam | retractavit | Theodorus 

Düttner- Wobst. (Lipsiae, 1882, 1889, 1893.) 

» Praecc. ( Praec.) Niceph." vel Praecepta Nice- 

phori — Nicephori Praecepta. militaria | ex 

codice Mosquensi edidit. Juliamus Κη α- 

hkovskij. (Mémoires de lU Académie Impériale 

des sciences de St.-Pétersbourg. VII* Série. 

Classe — Historico-Philologique. Vol. VIII. 

AN? 9; Petropoli, 1908.) 



Preuschen. — Vollstándiges Griechisch-Deutsches | 
Handwürterbuch zu den Schriften des Neuen 

T'estaments «nd. der. übrigen wrchristlichen | 

Literatur von D. Dr. Erwin Preuschen. 

Giessae, 1910.) 

Psultes — Grammatik: der byzantinischen Chroni- 

ken von Stamatios DB. Psaltes. (Góttingen, 

1913.) 
rec, — recens, recenti. 

Προ, Const... Praeceptt. Nic." — Wecensio Con- | 

stantiniana  ,Praeceptorum Nicephori e 
eod. Monacensi 452 gr. a me descripta. 

S. — sequens, sequenti. 

ss. — sequentes, sequentibus. 

s. Y. — sub voce. 
Scheffer — Arriani Tactica. οἱ Mauricii. Artis 

)nilitaris libri. duodecim. Ommia. unquam. | 

XXXIX 

ante. publicata. Graece primus edit, Versione 

Latima | Notisque illustrat Joannes Scheffe- 

rus. (Upsaliae, 1864.) 

Sophocles, Sophocl. Lex. — Greek Levikon of 

the Roman and Byzantine periods. Du. E. 

A. Sophocles. (Novi Eboraci, 1900.) 

Urbicius, Urb. v. Scheffer. 

Urlichs- Müller — Ein griechisches Fragment über 

Kriegswesen. Von K. K. Müller. (Strena 

Philologa | .Ludovico | Urlichsio per. viginti 

quinque annos professori. Universitatis Virce- 

burgensis a discipulis oblata; Wirceburgi, 

1880, pp. 106—158.) 

v. Ξ vide, videatur. 

v. l. Ξ varia lectio. 

vS. — versus, versum ete. 

VSS. — versus, versuum ete. 
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AEONTOX EN XPIZT& 

AYTOKPATOPO-2 

T9N EN HOAEMOIX TAKTIKON 

EYNTOMOX IIAPAAOZIX. 

Titulum operis typis supra expressum praebet M; in codice AA titulus 

desideratur; in codicibus P, et E tabula materiae verbis 4féovros ἐν χριστῷ 

αὐτοκράτορος τῶν EV πολέμοις ταχτικῶν σύντομος παράδοσις incipiens praecedit 

opus. Codices W et V, de quibus praefationem conferas oportet, initio mutili 

sunt. — Post Χριστῷ Lamius τῷ Θεῷ inseruit. 
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Er ογόματι τοῦ Πατρὸς xoi τοῦ e. 072 
YioU xai τοῦ ἁγίου Πνεύματος, Mieue 
τῆς ἁγίας xoi ὁμοουσίου xci 
προσχυγητῆς Τριάδος, τοῦ ἑγὸς 
xai uórov ἀληπιγοῦ Ξεοῦ ἡμῶν, ct 

Léo 
c 3! 1 3) m “ 3 δ 

0 ἑιρηγικὸς er Χριστῷ αὐτοχράτωρ, 
, 2 / 2 , » £ 

πιστὸς, €UOED IC, ἀεισέβαστος Uy ovoroc. 

l. Eos ὦ ΠΩ, ἊΣ xs ἐξουσία, ου id ἐξ ου- [Ρ. 5. M.] 

xai dedoveu, DEM BdERES n  drsoáanis ἐρετῶν 
καὶ Tutor τῇ» ἡμετέρα» οὕτως εὐφραίνει ϑασιλείαν, ὡς 
ἡ TO» ὑπηκόων tir] xc εὐημερία, xal TOY πολιτικῶν 
πραγμάτων» p δι᾿ αὐτῶ» ἐπὶ TO χρεῖττον κατάστασίς τὲ 

i καὶ ἑπαγόρπωσις. ὥσπερ τὸ ἐναντίον οὐδὲν οὕτω τὴν 
ἡμῶ» καρδία» &rwk καὶ λυπεῖ, ὡς ἡ τῶν ὑπὸ χεῖρα 
δυσπραγία xai τῶν περὶ αὐτοὺς αγαξῶν ἡ δι᾿ ἀμελείας 
ἐλάττωσις χαὶ κατάπτωσις. εἰ γὰρ ἑτὸς ἀγδρὸς τῆς ἡ μῶν 
ἠξιωμέγου προγοίας ἡ uiv ἐπὶ τὸ χρεῖττον ἀγάγευσις 
ἄφατον qui εὐφροσύνην ἐργάζεται, ἡ δ᾽ ἐπὶ τὸ χεῖρον 
αἀπόγευσις αλ γηδόγα Ι ψυχῆς ἀγυπέρβλητον, τί οὐκ (Y (pc Xj 
πάξωιμιεν τοσούτω» μυριάδων τῆς ἡμῶν era. Serv ἠρτη- 

1—8. solus M habet || 8. ᾿ΑΕΙΟΒΒΑΟΤΟΟ M || C£. Byz. Zs. VI, 390 || 

«ὔγουστος litteris maiusculis, non «ἀὐγοῦστος ML || ll. ἐφετῶν)}] ἐπειϑυμητῶν 

AP,E || 14—15. τὲ καὶ ἐπανόρϑωσις Mec P, E || 20. δὲ ARE || 21. ἀλγη- 

δύνα) ὀδύνην» AP,E || 22. πάϑοιμεν M. || 

2 IE 



[p. 7. M.] 

PROOEMIUM. 

μέγω» προ} οἰας; Ov τὴ} φρογτίδα xci ἐπιμέλεια» Y QEO- 
OTOUTTEG γύχτωρ uer ἑπαγρυπτούῦμιεν, ἡμέρας δὲ διαιιε- 
AETOUET πάσης uer ἀηδίας καὶ βλάβης ἐλευξέρους δια- 

τηρεῖσπαι, σάσης δὲ χαρᾶς καὶ εὐημερίας προσηχόγτῶς 
ἑπαπολαύει. 

2. Ala τῶν μὲν ἄλλω» περὶ τὴ» πολιτείαν πρα- 
γμάτων μιχρά»ν Tura δεξαμένῳ» ἴσως ἐλάττωσιν» OU TO- 
σαύτη» xararoocuer τὴ» βλάβη»γ, τὴς δὲ στρατηγίκης 
“επόδου διαπεσούσης τοσοῦτον χατύτπι» τα Ῥωμαίων 

συγηλάξη aT, TO, 0007 1» πεῖρα τοῦ TOT χρότου 
σᾶσι» ἅπαγτα XOT ὀφξαλμοὺς ὁρώμεγα “παρίστησι πρό- 
δηλα. — 

3. Ἔδει μὲν γὰρ ἀνξρώπους ἅπαντας, εἰκόνι S600 
χαὶ λόγῳ τετιμημέγους, TT etii Ti ασπάζεσξαι χαὶ 
Tv εἰς ἀλλήλους περιπάλπει» ἀγάπῃ»; καὶ um χεῖρας 
φογίους χατὼ τῶ» ὁμογεγῶν; χαξοπλίζει;. ἑπειδὴ δὲ ὁ 
στ᾿ ἀρχῆς 77; Ξρωποχτόγος διάβολος xai TOU γέγους 

ju ἐχϑρὸς διὰ TIS ἁμαρτίας ἰσχύ σας κατὰ τῆς ἰδίας 
φύσεως. ar τιστρατει' ἑσδαι τοὺς αγπρώπου C παρεσχεύασε», 
σᾶσα αν ἄγκη ταῖς αὐτοῦ γι» 0er αις διὰ TOT ἀγξρώποων 
tuj adis 7. Ξρώπους αἀγτιστρατει ἐσξαι καὶ τοῖς ἐξέλουσι 
πολέμου ςς ξἔϑγεσι ui εὐ ὐχειρώτους χαξίστασϑαι, ἀλλὰ ταῖς 

στρατηγικαῖς “εξόδοις τὴν σωτηρίαν πορίζεσξαι καὶ ÓU 

αὐτῶν φυλάττεσξαι μὲν ἀπὸ TOT ἑπερχομέγω» πολε- 

22.- 23. ἠρτημένων] ἐχχρεμαμένων ATP,E || 38, καὶ τὴν ἐπιμέλειαν P,E || ἐπιμεε-- 

λείαν ΝΑ || 24. νυκτὸς A P,E || 381. τοσούτω M. A || κατόπιν in P,'E post verbum 

συνηλάϑη legitur || 32. νῦν omittunt P, E || 37—38. φονικὰς χεῖρας A P,E || 39. 

ἀπ᾿ ἀρχῆς Meursii codex, ἀπαρχῆς E, ἀπαρχῆς M AP, || δεαβολικὸς M || 40. ἰσχύρας 

P,, ἰσχυρᾶς E || 47. δρᾶν] πράττειν A.P, || ὅσα ἐκεῖνοι παϑεῖν εἰσὶν ἄξιοι AP, E. 

[7-] 0 

45 
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FONTES. Urbicii Vact.-Strat. Praef. 2: Τ ῆς στρατιωτικῆς καταστάσεως 
ipse Egidio smiteic qaicelo dr Sn de. simetn-SiSoL αμεληδείσης yoorg πολλῷ καὶ eie παντελῆ Ansiv ὡς εἰπεῖν ἐλϑούσης, 

D , - k] Ld 2 ΄ 

ὡς μηδὲ αὐτὰ τὰ πρόχειρα τοὺς στρατηγεῖν ἐγχειροῦντας ἐπίστασδαι 
y - v - D D 3 2 — 

πολλά τε δυσχερῆ διαρόρως συμβῆναι, καὶ ποτὲ μὲν ἀγυμνασίαν αἱτιά- 

PROOEMIUM. 

ulor, δρᾶν δὲ κατ᾽ αὐτῶ», ὅσα παξεῖν ἐχεῖγοι Gv εἶεν 
ἄξιοι, ὡς ἂν ἐχχοπέγττος τοῦ διὰ τῶν πογηρῶ» ἐγχειρου- 
uérov καχοῦ xa srror τὴ» οἰκείαν σωτηρίαν ἀσπαζο- 
uéror p εἰρήγη παρὰ πᾶσι στερχϑείη καὶ πολιτεύοιτο. 

4. Ἕως μὲν γάρ, ὡς ἔοικε, τὰ κατὰ πολέμους Ῥο- 

μαίοις ἕν εὐταξίᾳ ὄντα ἐτύγχαγε τῆς τὲ ETT οὐκ OAM- 
γους χρόνους Selag ἀπέλαυε βοηξείας τὸ χράτος καὶ 
τῇ εὐταξίᾳ κιργώμεγος τῶ» ἀριστέων ὁ πόνος, -- τὸ 

λαμπρὸν τῆς γνίχης ἐπὶ πλέον» ἑἐταιγιοῦτο. νῦν δὲ τῆς 
ταχτικῆς τὲ χαὶ στρατηγικῆς καταστάσεως ἔστ᾽ οὐχ ολί- 
γους χρόνους ἀμελουμέγης --- ἵνα μὴ λέγω καὶ εἰς 

παγτελὴ περιελπούσης λήπην, -- ὡς μηδὲ αὐτὰ τὰ 
1 opa: τοῦς στρατηγεῖ» ἐγχειροῦν τας ἐπίστασξαι, 

φόρως ὁρῶμεν συμβαίγτογτα. τῆς γὰρ 
Eos χάνει προξέγου ἐπιστήμης διαςτεσούσης, ὅσων 
δι᾿ αὐτῆς ἡ Ῥωμαίων πάλαι πολιτεία εὐμοίρησε, τοὐγαν- 

50. πάντων ΑΙ ῈῚ || ἀγαπηϑῆ ΔῈ [|| 51—52. Pro ἕως... . ἐτύγχανε 

legitur in A P, Εἰ: ἕως μὲν γὰρ οἱ bouaixoi πόλεμοι ἐν (£v omm. P, ΕἸ) εὐταξία 

ἐγένοντο (ἐγίνοντο A) || 52---58, «e ἐπ᾿ οὐκ ὀλίγους χρόνους omm. AP,E || 

53. ἀπέλαθε AP, || καὶ... 55. ἐταινιοῦτο omm, AP,H || 54. ἀριστέων 

ego, ἀριστείων M. || 55. ἐπιπλέον M. || 56. τε omm. AP,E || 56—57. ἐπὶ χρό- 

vous οὐχ ὀλίγους A P,E || 58. τά omm. M. A || 61. ὅσον A P,E || 62. διαυτῆς, 

quo verbo textus codieis incipit, W || εὐμοίρησεν W || τὸ ἐναντίον A.P,E. 

c. 676. 
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oS στρατιωτῶν, ποτὲ δὲ ἀπειρίαν στρατηγῶν κατακέμγεσξαι, ovr- 

PROOEMIUM. 

τίον ὁρῶμεν Tyr Star ἀποῦσαν εὐμέγεια» xG τὴ» 
συγήξη τῆς Poueior πολιτείας γίκη} τῶν αγογιζομέγον 
ἀφιπταμέγην, κατὰ μιχρὸν γὰρ ἀμελουμέγης τῆς κατὰ 
πολέμους εὐταξίας καὶ γυμνασίας συγημελήξη, ὡς ἔοικε, 

καὶ τῶ» ἀριστέων ἡ εὐψυχία. εἶτα ποτὲ (μὲν ἀγυμγασίαν 
ἢ ἀγαγδρία» αἰτιώμεξα στρατιωτῶν, ποτὲ δὲ ἀπειρίαν 
ἢ) δειλία» καταμεμφόμεσα Orari or, ἑγίοτε δὲ ἀσά- 
peux τῆς TOY ἀρχαίων τακχτικῶν διαγγώσεως ἀμελοῦ, ur. 
ταύτην οὐ» τὴ» OT ησιμωτάτην ἐπιστή({7)} ἀγασώσασξαι 

ιν. 8. Μὴ σὺ» SeQ καὶ οἷον ἀπιωσξεῖσα» €x τῆς Ἱοωμαΐκης ἡ» 
/ » ! MN ἡ.7 2 2 / 

πολιτείας αγακαλέσασπαιν  DOUAOLETOL, οὐκ  OXYIJOGULET 
TE , 3 3 M 

σπουδῇ τοσαύτῃ αγαδέξασξαι μὲν ἰδίως mórOY, ΧΟΙ»Ὴ} 
$! - c / 2e 

δὲ τοῖς ὑπηχόοις χαρίσασξαι τῇ» ὠφέλειαν. 
- M 3 X - , 

5. Ταῖς γὰρ ἀρχαίαις καὶ δὴ χαὶ ταῖς γεωτέραις 
" - A - h IM , 

στρατηγικαῖς τὲ καὶ ταχτικαῖς ξμφιλοχωρησαγτὲς μεξό- 
N - » , / € 

δοις καὶ ταῖς ἄλλαις καταλογάδην €errvyorrec ἱστορίαις, 

66. óc ἔοικε omm. A P,E || 67. Post. verbum εὐψυχία exciderunt fortasse 

aliqua, e sententia vss. 65— 66. enucleanda, e. gr. χαὶ ἐμπειρία vel simile || 

67—68. αἰτιώμεϑα ἀγυμνασίαν ἢ ἀνανδρίαν P,E || 69. πολλάκις AP,E || 

69 —70. Pro dcáqear .... ἀμελοῦμεν A.P,E τὴν τῶν ἀρχαίων τακτικῶν διάγνω-- 

σιν ὡς ἀσαφῆ καὶ δύσκολον παρορῶμεν exhibent || 70. τακτικῶν om. M || Inde 

a τῆς usque ad 75 ὠφέλειαν litterae codicis W vix possunt investigari || 

71. ὠφελιμωτάτην  AP,E || 72. ἀποδιωχϑεῖσαν AP,E || ix om. M, atque, ni 

scriptura pallida fallit, W || 76. καὶ δὴ omm. AP,E || 77. ἐμφ.] φιλοπόνως 

ἐντυχόντες A P,E || 78. τὰς ἄλλας [καταλ. ἔντ.] ἱστορίας ἀνερευνήσαντες A P, E || 

79. καὶ εἴτι WP,E xci εἴτε MA || χατὰ χεῖρας omm. APB,E || χρήσιμον 

ἔδοξε AP,E 

ce 

-- 

-1 

70 

σι 
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εἴδομεν ἔχ ve τῶν ἀρχαίων λαβόντες καὶ μετρίαν πεῖραν ἐπὶ vor 

ἔργων εὑρόντες ταύτην συγγραβῇ παραδοῦναι κατὰ τὸ ἡμῖν δυνατὸν 
συντόμῳ τὲ καὶ ἁπλῇ, τὴν ὠρέλειαν ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἐχούσῃ 
“ἄλλον ἥπερ fr λέξεσι. τοῦτο δὲ πράττομεν OD καινουργεῖν ἢ πλέον 
τι τῶν παλαιῶν ἑπιτοῆσαι Bovóuerot, ... ἡμεῖς δὲ γχρειῶδες καὶ 

τοῦτο xQ(írorreg εἶναι... εἰσαγωγὴν τοῖς εἷς τὸ στρατηγεῖν ἐπιβαλ- 

λομέγοις ἐρεύραμκιεν, ὡς εὔκολον εἶναι érreUSev τοῖς θουλομένοις καὶ 

ἐπὶ τὰ μείζω τῶν τακτικῶν ἑχείνων καὶ ἀρχαίων δεωρημάτων BaSug 

τινὶ προιόντας ÉAScir. ρράσεως μὲν οὖν ἀκριβοῦς ἢ κόμπου ῥημάτων 

PROOEMIUM. 

καὶ εἴ TL κατὰ χεῖρας ἔδοξε χρήσιμον τῶν Ev πολέμοις 
ἀγαγ καίων, ἔχεῖξεν rad eder 0L Xa οἷον ἑραγισάμεγοι, 
ὅσα καὶ διὰ μετρίας πείρας ἐπὶ τῶ» ἔργων αὐτῶν» ἀγε- 
ὠάξομεν τῷ χαξ᾿ ἡμᾶς καιρῷ καὶ τῇ νῦν» καταστάσϑι 
πρόσφορά τε καὶ ἁρμόδια, ταῦτα ὑμῖν κατὰ τὸ δυγατὸγ 
συντόμως τε καὶ ἁςτλῆ» τῇ» ὠφέλειαν ἐπὶ τῶν» πραγμά- 

ror ἔχοντα προχείρου τάξι» γόμου παραδιδόαμεν, er 
πράξεσι μάλλον ἢ λέξεσι τὸ σεμνὸν χαὶ χρειῶδες παρε- 

χόμεγοι, οἷο» εἰσαγωγή» rura, τακχτιχὴ» τοῖς ἡμξδτέροις 
ὑποστρατήγοις xol τὰς πολεμικὰς ἑμετεπιστευμέγοις 

χρείας, 0t ὑμῶν ὑπαγορεύογτες, ὡς &UxoAor erreSer εἶναι 
τοῖς ϑουλομιέτοις καὶ ἐπὶ τὼ μείζω τῶν παλαιῶν» ExclrOT 
ταχτικῶν καὶ ἀρχαίων» (Seogiuecrar) τάξει rur καὶ Sau 

80. pm P,E || xai οἷον ἐρανισάμενοι deest in AP,E || 81. xci 

ὅσα .AP,E || 9? ὀλίγης AP,E || 84. σύντομόν AP,E || ἁπλὴν MWP,E || 

85. ἔχοντα ὡς ἄλλον πρόχειρον νόμον παραδ. A P,E || 87. εἴσοδον AP,E || 

Inde a *wv« usque ad 90 τοῖς parum possunt legi in W || 88. ὑποστρατηγοῖς 

codd. corr. Meursius || πολιτικὰς A P,E || 90. μείζονα AP, EE || 91. Ex Urbicio 

inserui. Cf. Arg. in Epil $. 70. || 92. προχωρεῖν A.P, E. 



[p. 9. M.] 

8 

"uir, ὡς eimoucr, οὐδεμία φροντίς, οὐδέ qao & ' ἢ» ἱερόν μεῖν, ὡς εἴπομεν, οὐδεμία φροντίς, οὐδέ γὰρ ἔργον ἢ» ἱερόν, πρα- 
^ - 5 ^ ᾽ e € "m - 

queror δὲ μαλλον zai συντομέίας λόγος γέγονεν. OSer καὶ Ρωμαϊχαῖς 
*, , γ᾽ “ c 7 ; , 

πολλάκις καὶ ἄλλαις ὃν στρατιωτικῇ συνηςείᾳ τετριμμἕγταις κεχρής- 
Sg Aét διὰ Y Ἢ 7.» £r c ΠΝ, ἢ 7.) ; JETS C318] Lea λέξεσι δια τὴν ong τῶν ÉvrevSouérav κατάληψιν. καὶ et ud 

PROOEMIUM. 

σπροϊέγαι, φράσεως μὲν ἀχριβοῦς ἢ xousov ῥημάτων 
οὐδεμία» ποιησάμενοι φροντίδα, πραγμάτω» δὲ uaAAor 
καὶ σαφηγείας, λόγου καὶ λέξεως ἁπλῆς πεφρογτικότες. 

ὅ5ε} ταύτας παλαιᾶς τῆς ταχτικῆς πολλάκις “Ελληγικὰς 

μὲν ἐσαφηγνίσαμεν λέξεις, Pouatxag δὲ διερμηγεύσαμιεν, 
καί τισι» ἑτέραις στρατιωτιχῆ συγηξείᾳ λελεγμέγαις 
| ἐχρησάμεξα λέξεσι» &rexev τῆς σαφοῦς καταλήψεως τῶν 

ἐγτυγχαγόντων, μόγον τῶν οὐχ Grayxaior διατάξεων 
ἑξηρημέγων, — διά τε τὸ περιττὸ» καὶ τὴ» ἀχρηστίαν 
καὶ τὴ» τῶ» συγγραμμάτων ἀσάφειαν, Vr. ἔχοιε» εὐσύγ- 
ostTOY οἱ βουλόμεγοι στρατηγεῖν» πολλὴ» τῶν κατὰ “ολέ- 
uovc xal ἐχστρατείας ἀγαγκαίων» τὴ» πεῖραν, οὐ λόγῳ 

uóror τὸ χρήσιμον ἔχουσαν, ἀλλὰ δὴ καὶ αὐτοῖς ἔργοις 

92. q0. μ. ἄκρ. ἢ x. δ κάλλους μὲν λόγου Ῥ' ἘΠῚ 98. φροντίδα nomoáus- 

γνοί(- αμένοι P,E) AP, Εἰ || 94. 95. Pro σαφηνείας... ταύτας AP, E habent: 

συντόμου (συντόμον E) καὶ εὐκόλου διηγήσεως φροντίσαντες. διὰ τοῦτο (διατοῦτο 

E) καὶ τὰς || 95—96. παλαιὰς (παλαιᾶς P,) λέξεις τῆς τακτικῆς ἑλληνικὰς (ἐλλ. 

E) uiv ἐσαφηγίσαμεν A P,E || 96. διερμηνεύσαμεν ΝΙΝ; cf. Psalles p. 901; διηρμη- 

γεύσαμεν fecit diorthosis posterior in A P, E || 97—99. Pro καί vut . .... 

ἔντυγχ. in. AP,E: xoi ἑτέραις λέξεσιν ἐχρησάμεϑα cv στρατιωτικῆ συνηϑεία 

λεγομέναις πρὸς τὸ εὔκολον εἶναι τὴν διήγησιν τοῖς ἐντυγχάνουσιν || 99. Inde 

a μόνον omnia usque ad finem 8-ἰ 5. omm. AP,E || 100. Inde ἃ διά τὲ 

usque ad μόνον (104) verba lectu difficilia praebet W || 103. πεέραν M. 

m 00 
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χρήσιμόν τι ἕν τοῖς συγγραγεῖσιν ἀποδειγϑδη, χάρις TQ παντοδυτάμῳ 
- - € - 4 E] / ' ' € 

S69, TQ xui ἡμῖν λόγον fr τούτοις χαρισαμέτῳ ti δὲ xoi ὃ 
' M2 0 - - / 2 JENA b 4 

στρατηγὸς Ov αὑτῆς τῆς πείρας καὶ ἐπιμελείας τὰ μείξοτα τούτων 
e 5 e - - c . - - γ - - 

evQn, χορις xai οὕτως TQ δεῷ, ὡς δοτῆρι τῶν ἀγαπῶν, τῇ δὲ 
c / , 

ἡμετέρᾳ προδυμίᾳ συγγνώμη. 

PROOEMIUM. 

παρὰ TOT παλαιῶν ἐγγυμγασξεῖσαν καὶ ἄχρις ἡμῶν, εἰ 
καὶ μὴ ἔργοις αὐτοῖς, οἷς τὰ Γωμαίων ἐπὶ μέγα Toi) 
δυγάμεως, παραπεμφαεῖσαν, ἀλλ᾽ οὖν τοῖς λόγοις, OU 

or ἀγαλαμβάγεται χαὶ ἀγαμιμγήσχεται τὰ λήξη παρα- 
πεμφξέντα, — καὶ εἰς τὴν ἀρχαίαν πάλιν ἀποκα- 

ϑίστασξαι τάξιν». 
5 2 - € 

6. AAA ἐφ᾽ ὅσῳ μὲν ἕν τοῖς QnS5couérow τὸ | 
᾽ 3 : ν -- ἃ - s ρα . - 

εὔχρηστον ἀγαδειχξῆ, χάρις τῷ πάγτων ἀγαξῶγ δοτῆρι 
Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ τοῦ παντὸς καὶ Ξεῷ ἡμῶν, τῷ καὶ 
τοῖς ἡμετέροις λόγοις δωρησαμέγῳ τὴ» χάρι». εἰ O6 τις 
καὶ ἕτερος Ot αὐτῆς τῆς ἐπιμελείας xo πείρας κρείτ- 

τογα TOUTOY ἐφεύρη, χάρις καὶ οὕτως τῷ παταγάξῳ 
Se, συγγγώμη δὲ ἡμῖν τῆς προξυμίας ἕγεκεν. 

- / ' / » 2 TEN / » 3.53. 93/ 

i. Πάντως δὲ χρή, εἴτε ἐστὶ πλέογ, εἴτε ἐπ ἔλαττον, 

τοὺς ÜovAouérovc στρατηγεῖν ταῖς τακτικαῖς T€ καὶ 
E ? ] )ς « 

στρατηγικαῖς ἐγδιατρίϑει» μελέταις. οὐδὲ γάρ, ὥς τινες 

108. ἀναμιμνήσκεταιἾ οἵ, Crónert. p. 50. || 112. ἀναδειχϑῇ] aoristi coniun- 
ctivus pro indicativo futuri; ἀλλ᾽ & μὲν χρήσιμα τὰ παῤ ἡμῶν QuÓnoóucva 

φανῶσι (φάνωσι A) AP,E || 114. Inde ab εἰ δέ τις usque ad στρατηγεῖν 

(119) litterae magnopere evanuerunt in W || 115. xoi πείρας omm. P,E || 116. 

ἔφερον P,E || οὕτω P,E|| 118. δὲ omm. P,E || &-14éov MP, E || ἐπέλαττον M, 

ἐπ᾿έλαττον P,E || 120. 121, óc τῶν ἀπείρων ὑπολαμβάνουσι τινὲς A, ὡς ὑπολαμε- 
9 " 



p. 10. M] 

10 

juae » » c E 
Urbicii ὙΠ. 1.: Οὐκ ἔστιν ὁλκάδα *smcAdym διαπορϑιιεύεσδεαι 

D 
΄, ) » Ἵ LP 

κυβερνήτου χωρίς, οὐκ ἔστιν πολεμίους καταγωνίζεσξδαι τάξεως 
΄ , . T ) ^ E E - 

καὶ στρατηγίας Pxróc, δι᾿ ἧς οὐ μόνον τοῦ ἰσορροποῦντος sA(zovc 
x Aecuticor : MASS ÓQvr ug wv Seg. σαλλα xal $ τῶν πολεμίων seQuyeréoS αι δυνατόν ἔστι σὺν Φεῷ, ἀλλὰ καὶ τοὶ 

1 * - Ὶ 7 E ) - c «€ 3. ex , e E 

πολλῷ πλέον ἕν ἀριδιῷ ὑπερβάλλοντος. οὐδὲ γάρ, ὡς τινὲς TOY 
, ut ; » d ὃ ' [e , Ξ A ETC dx YO. ovd [: )Àe€ 

ἀπείρων ἔχουσι, δια Σράσους καὶ πλήξους ἀγορῶν οἱ πόλεμοι 
/ Sw QN s b] - I L / τ 

χρένονται, ἀλλα δὲ εὐμενείας Σεοῦ τάξεως τὲ καὶ στρατηγίας, Qc 
E] 3 ὃ " " “τη : 2^ ET * fn D ^oc b e 2n 7. A c Non PAN 7 , 

ἕπιμελητέον μάλλον ἢ) συλλογῆς πληξοὺς ἀκαίρου" ἡ μὲν γάρ ἀσρα- 
δ γ "5 » -ς 7 Ὁ , [3 x 

λειαν καὶ ὠφέλειαν ἄγει τοῖς ταύτῃ καλῶς κεχρημένοις, ἡ δὲ 
V , y , 

συντριβὴν καὶ ἐπιζήμιον δαπάνην. 

PROOEMIUM. 

τῶν ἀπείρων ἔχουσι, διὰ πλήξους «rÓoór καὶ ΞΣράσους 
οἱ πόλεμοι κχρίγονται, ἀλλὰ Ov εὐμενείας δεοῦ χαὶ 

στρατηγίας καὶ τάξεως, ἧς μιἄλλογ ἐπιμελητέον ἢ) συλ- 

λογῆς πλήξους ἀκαίρου ἡ μὲν γὰρ καὶ ἀσφάλειαν καὶ 
φέλεια» ἄγει τοῖς καλῶς αὐτῇ κεχρημέγοις, ἡ δὲ καὶ 

συντριβὴ» καὶ ἐπιζήμιον δαςτάγην. 
8. [Ὥσπερ γὰρ οὐκ ἔστιν ὁλκάδα πελάγη δια- 

πορξ μεύεσξαι χυβεργητικῆς ἐπιστήμης χωρίς, οὕτως οὐδὲ 
πολεμίους καταγοωγίζεσξαι τάξεως καὶ στρατηγίας ἔχτός, 

δι᾿ ἧς οὐ uóror τοῦ ἰσορροποῦγτος πλήξους τῶ» πολε- 

μίων περιγεγέσδαι σὺν Ξεῷ δυνατόν ἔστι», ἀλλὰ καὶ τοῦ 

βάνουσι τινὲς τῶν ἀπείρων P,E || 122. πόλεμοι) cf. XX, 55 [Mgn] (,ἕν πο- 

A&um*) || διὰ (δια P4) φιλανϑρωπίας AP,E || 123. ἐπιμελεῖσϑαι χρὴ AP,E || 

125. ἄγε] ἔχει A || 127. ὁλκάδα] πλοῖον A.P,E || 127—128. διαπερᾶν A, 

διαπερὰν P,E || χωρὶς xvf. ἐπιστ. AP,E || 130. Inde ἃ 0v usque ad 184. ὕπα- 

γορεύοντες haec possunt tantum legi in W: μόνον τοῦ (6ogo [[|[[|[90ovs τῶν 
πολ! ! }}ΠΠσὺν ϑεῶ [||] πολλῷ [[[[[] βάλλον [l][]] τινὰ {|| στο {|| || cogo] 

ἴσου A P,E; ἰσορροποιοῦντος exhibet, ni fallor, M. 
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PROOEMIUM. 

πολλῷ sÀéov TQ ἀριξιῷ (ὑπερ)ϑάλλογτος. ὥσπερ o)r 
ἄλλον τιγὰ πρόχειρον, ὡς εἴρηται, στρατηγικὸν τὴ» πα- 

te c / 

QoUGar πραγματείαν ὑ-ταγορεύογτες róttor MU CS Té 
» X ἐστιστότῶς «ἀχούει} ἡμῶν παραχελευόμες 

9. Χρεὸν To(rvr πρότερον uer ὑπογράψαι ΤῊ} Er 
πολέμοις ταχτικήνγ, καὶ τί ἔστι στρατη) ύς, eir τίγα 
καὶ ὑποῖον τὸν στρατηχὸν εἶγαι δεῖ xal ὅπως δέογ 
ϑουλεύεσξαι; ἑξῆς δὲ τὴ» εἰς ἄρχοντας καὶ ἀρχομέγους 
τοῦ στρατοῦ διαξεῖγαι διαίρεσιν, ΤΊ} τὲ ἄλλη» (LTOOXEUIJY 
χαὶ TOT ὕπλων χαταῦχει jr xai Tr ἑχάστου TOY μαχο- 
μέγω» ὅπλισιν. πρὸς τούτοις τὴ» πρὸ τῶν GÀQzirOr 
αἀγώγων τοῦ στρατοῦ γυμιγασίαγ, ἔπειτα δὲ καὶ τὰ κεί- 

uera ὑπαγαγγοσξήγαι ἐπιτίμια. εἶτα περὶ ὁδοιπορίας 
cieli τῆς τὲ ἔν τῇ ἰδίᾳ καὶ τῆς er τῇ πολεμίᾳ περί 
τὲ τοῦ λεγομέγου τούλοου καὶ δὴ xci περὶ ἀπλίκτων 
τῆς τὲ προχαταῦχευ ῆς χαὶ παραγγ ἑλίας. καὶ τί δεῖ y&- 
γέσξαι πρὸ τῆς τοῦ πολέμου ἡμέρας xal ὅσα ér τῇ TOU 
πολέμου ἡμέρᾳ ὑπογείλεται; xai ἔτι περὶ πολιορκίας, 
εἶτα χαὶ τὰ μετὰ τὸν πόλεμον ὀφειλόμενα xai τὰς Ot 

182, Pro πλέον τῷ ἀριϑμῷ βάλλοντος (sic M et fortasse W) AB,E 

πλείονος habent; ὑπερϑάλλοντος Lamius || 184. Verbum γόμον in ATE ver- 

bum πρόχειρον sequitur || 186. χρεία A P,E, χρεὼν Migne || 137. εἶτα τίνα E, 

εἶτά τινα MW AP, || 138. τὸν omm, P,E || 139. ἐξ ἧς P,E || 141. τῶν alte- 

rum om. E || 142. τὴν πρὸς τὸν P,E || 143. στρατηγοῦ codd.; similis error 

IV 383, 50; VIII 15; IX 515; Rec. Const. VII 10: XI 19, ete. | 144. ó7a- 
veyroxOütra, E || 145. πολεμίᾳ γῇ E || 146. καὶ δὴ omm. AP,E || ἄπληκτων 

E, ἀπλήκτων A, ἀπλῆκτον P, || 147—148. Verbo γενέσϑαι finitur in W folium 

tertium. Inter folia 3. et 4. numerata excidit unum, cuius marginis tantum 

interioris habes aliqua verba, dico, in. recto: πρὸ τὴ] ὅσα 8|&roqs | ogzeía | πόλ] δι᾽ 
&|vov|ov|z|vs| in verso: Ιρατηγοῦ | πολεμεικῶν ᾿πολεμικαὶ] δὲ κατα] πὴ} καὶ κιὶ 

αγα]ετη! ων || 149. ἐποφείλεται P,E; extitit etiam in W || 150. τὰ omm. P, E. 
9* 



[p. 11. M] 

e. 680. 

[p. 12. M] 

τ: 
(88 ed.-1s 

19 
e 

Aeliani Tact. Theor. IL. 1.: fexréor δέ μοι πρῶτον περὶ τῶν 

εἷς τοὺς πολέμους τελειῶν παρασκευῶν. διτταὶ δ᾽ εἰσὶ τούτων 

CONSTITUTIO I. 

eréópor ἀδοκήτους ἐφόδους τῶν τὲ ἡμετέρων xol τῶν 
πολεμίον. καὶ ἐστὶ τούτοις διαφόρων παρατάξεον μελέ- 
τας ἐξγικῶγ τὲ χαὶ Ῥωμαϊκῶν, εἶτα πρὸς τοῖς εἰβημεν OLG 
xod περὶ γαῖ uana διατάξαι μετρίως. καὶ ἐπὶ τούτοις 
ἅπασι γγώμας τιγὰς ταχτιχάς τὲ καὶ στρατηγικὰς ἰδίως 

ἐγ ἐχξέσει συταγαγεῖγ, ὅσας δηλογότι κατὰ χώραν ἐγτάξαι 
τὸ εὐσύγοπτον καὶ πρόχειρον τῶν διατάξεων οὐ συ) χωρεῖ, 
ἀφ᾽ ᾿ ὧν ὁρμώμενον σοφὸν ὄγτα καὶ ὀξὺν τῇ διαγοίᾳ τὸν 

στρατηγὸν σοφώτερον γεγέσξαι ἐλπίζομεν. 
Καὶ πρῶτον μὲν ἀρχτέον εγτεῦξε) 

IIO4EMIKAON ILAPAXKNEY.(ON 
UT d HE / 

διάταξις α΄. 

Περὶ ταχτιχῆς καὶ 
στρατηγοῦ. 

1. Τακτική ἔστι» ἐπιστήμη πολεμικῶν κιγήσεῶγ᾽ κι- 
Wm) γήσεις δὲ πολεμικαὶ διτταί, αἱ μὲν κατὰ γῇ», αἱ δὲ κατὰ 

πάλασσαν. 

150. 15]. δι᾿ ἐγκρυμμάτων A P,E || 151. ἀπροσδοκήτους A, ἀπροσδοκήτως 

P,E || 152---158. μελέταις A. || 158. πρὸς] ἐπὶ A P,E || 154. καὶ περὶ om. M || 

Pro διατάξαι μετρίως] εἰπεῖν A P,.E || 155. ἅπασι omm. A P,EE || 155—157. Pro 

OO Sd rate συγχωρεῖ AP,E ἐκϑεῖναι habent || 161—164. In M litteris rubris 

exaratus extat constitutionis primae titulus: πολεμικῶν παρασκευῶν διά- 

ταξις a περὶ ταχτιχῆς xai στρατηγοῦ, in A: πολεμικῶν na- 

t P , T ἕ - : CRM. 
ρασκευῶν διάταξις moon ταχτικῆς καὶ στρατηγοῦ, in Py: 

διάταξις ἃ: περὶ ταχτιχῆς καὶ στρατηγοῦ, in E διάταξις πρώτη: 

— 55 

160 

- 65 
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ἃ , ς n " c NA / ω r ᾿ c c 2 

δυνάμεις, ἢ μὲν «τεξικὴ, ἢ δὲ ναυτικὴ καὶ seGux μὲν ἢ τῶν ἐπὶ 
- , M ^ € - M , N ^ 

ἧς μαχομένων, ναυτικὴ δὲ ἡ TOT κατὰ ϑάλασσαν ἢ ποταμοὺς ἕν 
V d t 

CONSTITUTIO I. 

2. laxrixy ἔστι TÉYTE στρατηγικὴ παρατάξεων xci? 
ὁπλισμῶν χαὶ κιγήσεων; στρατιωτιχῶγ. 

Ho 8. Στρατηγχικὴ δέ ἐστι στρατηγῶν ἀγαξῶν συγάσκησις 
j;ovr μελέτῃ καὶ γυμγασία utr στρατηγημάτο» ἤτοι 
τροπαίων σὺ» ἀξροισιῷ. 

4. Σχοπὸς τῇ τακχτικῇ διὰ τῶ» &rÜeyouéror eaugoAor 4. 
xal πράξεων κιρῆσαι τοὺς πολεμίους. 

5. Χρήσιμον δέ ἔστι τῇ τακχτικὴ τὸ δι᾿ tÜTÁXTOUV: 
Ξέσεως συμπλέκεσξαι τοῖς πολεμίοις. 

6. Τέλος τῇ TaxTixy κατὰ τὸ ἐγδεχόμεγνον ἀγέστι- 6. 
λήπτως διατάξαι τὸ στράτευμα. 

7. 44i. δὲ εἰς τοὺς πολέμους τέλειαι «παρετοιμασίαι 7. 
i δύο εἰσίγ᾽ 1) | μὲν κατὰ γῆν πεζική, ἡ δὲ χατὰ Ξάλασσαγ ιν 13. Xj 

e 

"ὦ -ι ct X ὃ 

περὶ τακτικῆς καὶ στρατηγοῦ || 166. διτταὶ Migne, δίτται M, δύο 

AP,E || 168. Estne ante τέχυη inserendum καὶ || 169. γικήσεων P,E || 172. 

His verbis puto excepisse folium, cuius verborum fragmenta supra reddidi; 

cum hodie codicis W quartum folium numeratum verbis διὰ τὴν ἀλόγιστον 

(28L) incipiat, quattuor folia totim hic excidisse verisimile est. || 6vva90o- 

6400 codicum in dubitationem vocatur a Koechlyo et Rüstowio (loco infra 

citato) σὺν ἀϑροισμῷ ego ||l73. Z£upovior P,E || κενῆσα! ] ,ut.... vincat" 

Checus; γικῆσαι voluerunt Koechly-Rüstow Gr. Kriegsschrift. IT. b. p. 241.; 

cf. Anon. Byz. (a Jaehnsio [Gesch. d. Kriegswissenschaften 1. München und Leipzig 

1889] p. 148. praedicati) Strat. XIV, 1.: τακτική ἐστιν ἐπιστήμη, xa ἥν τις 
πλῆϑος ἀνϑρώπων μεῶ ὅπλων συντάξαι καὶ κινῆσαι κατὰ καιρὸν δύναται. Cf. 

praeterea JBalck Taktik I* (Berlin 1908) p. 6 et ss, ubi citatur Delbrück ab 

auctore eum laude honoratus dicens: ,Strategie ist die Lehre von der Ver- 

wendung der Kriegsmittel zur Erreichung des Kriegszweckes, Taktik ist die 
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raGvoi παρατασοομένων. χαὶ περὶ μὲν τῶν ἕν τοῖς ναυμαχίαις 

arrrüieor ὕστερον ἐροῦμεν. τῶν ἐπὶ τοὺς πολέμους τοίνυν» ἀξροι- 

ζομέγων τὸ πλῆξος τὸ μέν ἔστι μάχιμον, τὸ δὲ κατὰ τὰς τούτου 

χρείας συγερχόμεγον ἄμαχον" καὶ μάχιμον μὲν τὸ παρατασσόμενοι 

ér τοῖς ἀγῶσι καὶ δι ὅπλων ἀμυνόμενον τοὺς πολεμίους, ἄμαχον 

δὲ τὸ λοιπόν, olor ἰατρῶν, ἀγοραίων, δούλων xol ἄλλων, ὅσοι διὸ 

τὰς ὑπηρεσίας ἑπακολουξοῦσιν. τοῦ δὲ μαχίμου τὸ u£r ἔστι πεζιχόν, 

τὸ δὲ ἐπ ὀχημάτων" τὸ μὲν ἰδίως πεζὸν τὸ ἐπὶ γῆς βεβηχκός, τοῦ δὲ 
ἐπὶ τῶν ὀχημάτων τὸ μὲν Ép ἵππων φέρεται, τὸ δὲ ἐπ᾿ ἐλερβάντων. 

CONSTITUTIO I. 

γαυτιχή. περὶ μὲν OUT τῆς ναυτικῆς ὕστερον &QOULLET. 
τῶν δὲ χατὰ γῇ» ἐπὶ πολέμους ἀξροιζομέγω»; ἀγδρῶγ 
τὸ πλῆξος τὸ μέν ἔστε μάχιμον ἤγουν» πολεμικόν, τὸ 
δὲ διὰ τὰς τούτου χρείας συγερχόμεγον ἄμαχον. καὶ 
πολεμικὸν μὲν τὸ παρατασσόμεγον πρὸς τοὺς πολεμίους 
στρατιωτιχόγ, ἄμαχον δὲ τὸ λοιπόν, οἷον ἰατρῶν, δού- 
Aor, ἑμπόρω» καὶ ἄλλων, ὅσοι διὰ τὰς ὑπηρεσίας ἕττα- 

χολουξοῦσιν. τοῦ δὲ μαχίμου μέρους ἤγουν πολεμικοῦ 
στρατοῦ τὸ μέν ἔστι πεζικόγν, τὸ δὲ καβθαλλαρικόγ. καὶ 
τὸ μὲν ἰδίως πεζικὸν τὸ ἐπὶ γῆς ἱστάμεγον, τὸ δὲ κα- 

ϑαλλαρικὸν τὸ ἐπὶ τῶν ἵππῶν ὀχούμενον. ἢ» δέ ποτὲ 
καὶ ἐπὶ ἁρμάτων; ἁπλῶν χαὶ ἁρμάτων δρεπταγηφόροων 

Kunst der Truppenführung zw» und im Gefechi", — et Anonymus quidam Vindo- 

[n1 85 

bonensis (1916), p. 2: ,Taktik nennt man die Lehre über die Verwendung der . 

Truppen und die Kunst der Truppenführung im Hahmen der kriegerischen 

Tátigkeit." Cf. ceterum Leonis Tact. Epil. 58. (Mgn.) || 177—178. ἀμέμπτως A P,E || 

179. πολεμίους codd. || 180. An fuerit scribendum: χα αλλαρίκὴ καὶ πεζική δ || 

1883. τὸ πλῆϑος [τὸ] μὲν A || 186. οἷοι P,E || ἰατροί, δοῦλοι (δούλοι E), ἔμποροι 

(ἔμπειροι Ῥι Ε) xoi ἄλλοι AP,HE || ἐμπείρων M. || 187.---188. ἐπακχολουϑοῦσι 

ΑΡ,Ὲ || 189. καβαλλάριον M || 192. καὶ ἐπὶ ἁρμάτων δρεπανηφόρων P, E. 



CONSTITUTIO 1. 

καὶ ἐπὶ ἐλεφάντων TU ργους Φερό): TOY πλήρεις αγδρῶν, 
ἀλλὰ τούτω» οὐδεὶς ἡμῖν λόγος γὺν διά Tt τὴν ἄχρησ- 

15 τία» xo τὴ} παγτελη ἀργίαν TOY TOL TOT παρασχευ |». 
8. Tic οὐ» τακτικῆς μετρίως πῶς οὕτω ὺ πογραφείσης 

δεῖ καὶ τὸν στρατηγ0} ἀγαδειχξῆγαι τί τέ ἔστι καὶ τίς 
ὁ τῆς τοιαύτης ἐγχειρήσεως ἄξιος; 

9; Στρατηγὸς τοί»Ὁ» ἐσΤῚ» Ó τῆς ÜT αὐτὸν ἁπάσης : 
o ἑπαρχίας μείζονα πάντων ἑξουσίαν ἔχων μετὰ τὸν 

βασιλέα. 
10. Στρατηγός ἔστι; ὃ τοῦ ὑπὸ χεῖρα στρα- 

τιωτιχοῦ Ξέματος χορυφαῖος ἄρχων, ἐκ Ba. ou £o uer 
προχειριζόμεγος, τοὺς δὲ ὑπ ̓ αὐτὸν ἄρχογτας τοὺς uer 

m ψήφῳ τῇ αὐτοῦ, ἐκ ϑασιλέος δὲ καταςτεμσόμεγος, τοὺς 
δὲ ἐξουσίᾳ ἰδίᾳ προβαλλόμεγος. 

11. | Ἴδιον δὲ στρατηγοῦ τὸ χρείττογα εἶγαι πτ-άγτον 
τῶν ὑπὸ χεῖρα φρονήσει καὶ ἀγδρίᾳ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ 
σωφροσύν: 2. 

2o — ]12. TÓ εἰς αὐτὸν ἀγαφέρεοξαι τῆς κατ᾿ αὐτὸν ἑπαρ- 
χίας τὰς διοικήσεις, ὅσαι τε στρατιωτιχαὶ χαὶ ὅσαι 
ἰδιωτικαὶ χαὶ δημόσιοι, --- 

13.} τὸ παραλαβόντα στρατὸν ἄτακτο; ἔχτάξαι 
δεόντως χατὰ τὴ» ἁρμόζουσαν» τῷ χαιρῷ τακτικὴγ 

25 Qt Teu. 
14. Σχοπὸς τῷ στρατηγῷ τὸ μὲν ὑπ᾽ αὐτὸν Ξέμα 

αυξῆσαι xoi ἀϑλαβὲς ἀπό τε πολεμίων καὶ τῶν ἄλλων 

196. τῆς τακτικῆς οὗ, AP,E || πως om. A || οὕτως P,E; veri dissimile 

mihi videtur auctorem μετρίως πὼς οὕτως scripsisse || 199. ὁ om. M || 200. 
ὑπαρχίας M || 202. ó om. M. || 205. αὐτοῦ] ἑαυτοῦ M. || ἐκ βασιλέως [δὲ] P,E || 
καταπεμπομένους A P,E || 207. τῶ κρείττω P,E || πάντων εἶναι P, E. 

8. fo 

10. 

11.[p.14. M.] 

14. 



[p. 15. M.] 

Onasandri Strat. Cap. 1. [Περὶ ἀἱρέσεως στρατηγοῦ] 1. domui 

CONSTITUTIO 1I. 

d ey Pe ἢ WT. CN M o5 cR PN TD PAT αδιχημάτω» xoà δὴ καὶ «ταξιῶν χαὶ στάσεων διαφυλάξαι, 
τοὺς δὲ πολεμίους παγτὶ τρόπῳ — ἢ πολέμῳ ἢ ἐφόδοις -- 
ἀδοκήτοις ταπειγῶσαι, καὶ ἅπερ ποιήσει χατὰ TOY 

ἐχπρῶν, ταῦτα φυλάξασξαι μὴ παξεῖν da αὐτῶν. 
15. Τέλος τῷ στρατηγῷ τῷ εὐδοκιμιήσαγτι διὰ πιάγτων 

τῆς τε Stlag xa βασιλικῆς ἀπολαύει» εὐτοίας. ἢ κατο- 
λιγωρήσαγτι τῶν πρέπόγτωῷν χαὶ ἁρμοζόγτων τπραγμά- 
τῷ} τεύξεσξαι τοῦ &rarTÍOV. οὕτω τοίγυν καὶ τῆς τοῦ 

στρατηγοῦ προτιυτωΣςείσης εἰκόγος δεῖ χαξάπερ διὰ yoo- 
: Ens ix ; : 

“μάτων ἡμᾶς ἀγαζωγραφησαι τὴ» τούτου ποιότητα χαὶ 
δεῖξαι φαγερῶς, τίς καὶ πτοταττὸς εἶγαι ὀφείλει xa ὑ-ποῖος 

εἶγαι ὁ τῆς τοιαύτης ἐξουσίας προχειριζόμεγος ἄρχων; 

HOAEMINON ΠΑΡΑΣ ΚΙΎΥΩΝ 
διάταξις β΄. 

Περὶ τοῦ οἷον εἶγαι δεῖ 
τὸν στρατηγόν. 

1. Κελεύομεγ τοίνυν εἶἰγαι TOY στρατηγὸ» σώφρογα 
περὶ τὸ σώμα, περὶ τὴ» δίαιτα» ἐγκρατῆ, γηφάλιον καὶ 

218. καὶ δὴ omm. AP,E || 221. ὕπ᾽ A || 222. τῷ εὐδοκιμήσαντι P, E, τὸ 

εὐδοκιμῆσαι τὰ M, τῶ εὐδοκιμήσαντα Α || 928—294. κατολιγωρήσαντι ego, 

πόσανγτὰ AP,E, κατολιγορήσαντα Mb || 225. τεύξεσϑαι ego, τεύξασϑαι ΜΙ] 

τεύξεσϑαι τοῦ ἐναντίου] τὰ ἐναντία παϑεῖν AP,E || οὕτως APP,E || 226—227. 

διὰ (διὰ E) χρωμάτων, quod Meursius olim coniecerat, P, Εἰ, διὰ χρημάτων 

ΝΑ || 228—229. xci ὁποῖος εἶναι omm. Α Ῥ' Εἰ || 229. ὁ εἰ: τὴν τοιαύτην é£ov- 
σίαν προχειριζόμενγος [ἄρχω AP,E || 280— 233. Constitutio inscribitur in 
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Pr : - "S x HN SA , 1 9 - , ΄ 

σοίγυν αἱρεῖσξι αι τὸν στρατηγον..... σώρρονα, ἐγκρατῆ, γήπτην, λιτόν, 
Nb , P] LE , , , , ἊΝ , 

διάπονον, roegóv, ἀδιλάργυρον, μήτε νέον μήτε πρεσβύτερον, αν τύχῃ 
Ρ 3 c Dj * SE € cs / , c 

καὶ πατέρα παίδων, ixaror λέγειν, ἔνδοξον. 2. σώφρονα μέν, ἵνα 
B x 3 a 2 C PM τς E » δ D GE “- 

uj ταῖς δυσικαῖς ἀνξδελκόμενος ἡδοναῖς ἀπολείπῃ Tiv ὑπὲρ τῶν 

CONSELLUTIO LE. 

€ygnyogor, λιτὸν xc ἀπέριττον περὶ τὰς χρείας, φερέ- 
5070} περὶ τοὺς ἐπικόπους χαμάτους, γοήμογα χαὶ φρό- 

γέμον, μισοῦγτα φιλαργυρίαν, ἔγδοξογν περὶ τὴ» φήμην, 
μήτε réor μήτε γέρογτα, ἱκαγὸν δὲ xol πρὸς τὸ λέγειν 
ἀπὸ στόματος EY μιεσῷ λαοῦ, ἃν τύχη δέ, καὶ πατέρα 
παίδων, μὴ ἑἐμπορείας φιλοῦντα ἡ τι τοιοῦτο, μὴ δὲ 

μιχρόψυχον, ὡς καὶ τῶ» σμικρῶν» πραγμάτων» ἐπιξυμεῖν, 
καὶ ἁπλῶς εὐγεγῆ τῇ ψυχῆ, εἰ δυγατόγ, καὶ τῷ OOUTL, 

καὶ ἐγ ἅπασι μεγαλόψυχον. 
/ - - ^ -Ὁ * /, 

2, Σώφρογα μέν, Vra μὴ ταῖς τῆς φύσεως κατασυρό- : 
. c * - 2 ; 

uerog ἡδογαῖς ἀπολείπῃ Thr περὶ τῶν ἀγαγκαίων gioor- 
ν E) D 

τίδα χαὶ ἐπιμέλειαν. 

M: πολεμικῶν παρασκευῶν διάταξις β'Ιπερὶ τοῦ etc, in A: F. 

πολεμικῶν παρασκευῶν διάταξις δευτέρα ἡ τοῦ etc, in P,E: πολὲ- 

μικῶν παρασκευῶν διάταξις ΒΙπερὶ τοῦ etc. || 235. νηφάλεον P,E, 

γηφαλέον A || 286. xai ἀπέριττον omm. ΑῬ' Εἰ || 236—237. φερέπονον])] ὑπο- 

μένοντα A P,E || 287. Pro περὶ τοὺς ἐπικόπους (ad quod verbum cf. ΙΧ 19) 

καμάτους (quod habet, M), A P,E τοὺς πόνους exhibent || 238. περὶ τὴν φήμην 

omittunt A.P,E || 240. Estne ordo invertendus? Off. 88. 12. et 11. || 241. 

ἑἐμπορείας] ἐμπορίαν Migne, ἐμπορείαν Lami, ἐμπορείας M, πραγματείας AP, E; 

recepi formam ἐμπορείας: cf. Leonis Librum praefecti (ed. Nicole 1893) c. 

XVI, & 1, et Tact. IX 26. || φιλοῦντα] ἀγαπῶντα  AP,E || 242. μικρῶν 

AP,E || 243. τὴν ψυχὴν et τὸ σῶμα AP,E || 246. ἀπολείπι P,E, ἀπολίπη 

M A. || περὶ omittunt. P, E. 
3 

Eel 
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, E 3 /, o9 5 - N/ 9 M ᾿ “ἷ Ψ ἔλα 75 * 

ΕΠ ΤῸ; pups τ. 9. £y erg δέ, ἔπειδὴ τηλικαὶι τῆς cQ 1C μέλλει 

τυγχάτγειγν' αἱ 'dO0 ἀχρατεῖς ὁρμαὶ προσλαβοῦσαι τὴν τοῦ δύνασξαί ἢ 

TL ποιεῖν ἕξουσίαν ἀκατάσχετοι γίγνονται πρὸς τὰς ἐπιξυμίας. 

4. γἠτ την δέ, ὅττως ἕσταγρυετν) ταῖς μεγίσταις πράξεσι" ἕν γτυχτὶ 
, ᾿ ς ^ ee - 7 , - 7, D - 

γὰρ ὡς τὰ πολλὰ φυχὴς nnoeuovone στρατηγοῦ roi] τελειοῦται. 
τὰ E n i 9 NN * , UE - τ ἘΝ E 

b. λιτὸν δέ, ἐπειδὴ κατασχελετεύουσι; αἱ πολυτελεῖς Φεραςεῖασι 
y ER 5 336127 τὰ ΕΣ ; »: XE zx 5 : d pan» TH δαςταγτῶσαι χρόνον ἀπρᾶχτοῦ εἷς ur τῶν τγουμέγων  TQugur. 

1 D e M - - ΄ 3i «3; Ὁ 

6. διάπονον δέ, iva μὴ πρῶτος τῶν στρατευομένων, ἀλλ vOTOTOC 

CONSTITUTIO II. 

3. ᾿Εγχρατῇ δέ, ἐπειδὴ τηλικαύτης ἀρχῆς μέλλει 
τυγχάνει». αἱ γὰρ ἀκρατεῖς xa ἀχόλαστοι. ὁρμαί, OT. 
ἂν προσλάβωσι δύγαμιν κατ᾽ ξξουσίαγ τοῦ ποιεῖν, ἃ 
ϑούλογται, ἀκράτητοι γίγογται πρὸς τὰς ἐπιξυμίας. 

4, Δηφάλιον δὲ χαὶ ἐγρήγορον, ὕπως Eur QU TU er 
ταῖς μεγίσταις πράξεσιν». ἕν γυχτὶ γάρ, OT ἂν ἡ ψυχὴ 
liget) tto στα, πο ἢ τοῦ στρατηγοῦ γγώμῃ καὶ 
ἀπευξύγεται καὶ τελειοῦται. 

5. Μιτὸν δὲ καὶ ἀπέριττον περὶ τὰς χρείας" καὶ γὰρ 

xaradosar0m αἱ soAvrEABig xai τ λλαὶ Ξεραπεῖαι xad 
Xyoóror ἄπραχτογ καὶ ἀγαγχαίας ἐξόδους εἰς τὴ» TOY 

aoyórror τρυφήν». 
6. Φερέπογον δέ, ἵγα μὴ πρῶτος TOY στρατευομέγον 

τὰς ἀγαπαύσεις ἐπιζητῇ, ἀλλὰ γίγηται αὐτοῖς μᾶλλον 
εἰκὼν πρὸς τὸ γεγγαίως ὑποφέρει᾽ τοὺς πόγους. 

250. δύναμις Ῥι ἘΞ || χατεξουσίαν M, corr. Meursius, χατὰ ἐξουσίαν Lami || 

τοῦ ποιεῖν κατεξουσίαν A P,R || 252.Of. XX 5,111 (Mgn.) || γηφάλαιον P,E, νηφαλέον 

A. || 253—255. Cf. XX, 7 (Mgn.) || 256. ci ἀπέριττον omm. A.P,E || 257. αἱ πολυτελεῖς 

καὶ πολλυτελεῖς καὶ ϑεραπεῖαι A. || 260. Φερέπογον) ónouérorro τοὺς πόνους omisso 

δὲ P,E || 261. γίνηται P, E, γίνεται M, γένηται A. || 262. sir] cf. XX 135. (Mgn.) 

250 

255 

260 
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͵ Y $4. Od. E -- $e Y Y AE. E 
κάμνῃ. (. νοερὸν δέ ὀξὺν γάρ εἶναι δεῖ τὸν στρατηγὸν ἐπὶ πᾶν 

ἄττοντα δε ὠχύτητος ψυχῆς ... πολλάκις γὰρ τω, ταραχαὶ 
προσπεσοῦσαι σχεδιάζει» ἀγαγκάξουσι τὸ OULL Ῥέρο». 8 t λάργυρον 

0€ ἡ γὰρ óu αργυρία δοκιμασξήσεται καὶ πρώτη" τοῦ 190. ἄδωρο- 

δοκήτως χαὶ “ἐγαλορρόνως προΐστασξαι τῶν πραγμάτων αὕτη πα- 

ραιτία: πολλοὶ γάρ, κἂν Ot τὴν ἀνδρίαν ἀσπίσι πολλαῖς καὶ δόρασιν 

ἀντιβλέψωσιν», περὶ τὸν χρυσὸν ἀμιαυροῦνται: δεινὸν γὰρ πολεμίοις 

ὅπλον τοῦτο xci δραστήριον εἷς τὸ νικᾶν. 9. οὔτε δὲ νέον, οὔτε 

CONSTITUTIO II. 

T Ai 3- c 3« d 5 , Wr 

1. | Nonuora δὲ xoi gQóriuor ὀξὺν γὰρ εἴγαι δεῖ 7. c. 684. 
- ΚΑ : S τ “ΕΞ Εν S Me TOY στρατηγόν, παγταχοῦ περιστρέφογτα TOT OXO:TO) 

XEM Σ iios io DUCERE τ τς M S s 0X ταχύτητος ψυχῆς. πολλάχις γὰρ ἀγυπογόητοι ταρα 
χαὶ προσπεσοῦσαι παρευξὺ τὸ συμφέρον ἐπιγοεῖ»ν ἀγα7- 
κάζουσι;». 

2 5 / 35 H A 5 ^ 2 c 33 MN d ; d 
8. “φιλάργυρον δὲ καὶ yaQ ἢ αἀφιλαργυρία TOU 8. 

- 4 Jv € ) x 1 ῃ 

στρατηγοῦ διχιμάζεται, OT. ἀν αδωροδοκήτῶς xal μεγα- 
j ^ m. Sem 2) , 

moAogpoórog προΐσταται TOY πραγμάτω» χαὶ δι΄ ἀρετὴ) 
: IOS ) SH cia Ju WO 

μόνῃ»; δωρεῶν προβάλληται τὰς ἀρχῶς τοῦ ὕπ᾽ αὐτὸ 
“ΕΓ iU x τω ET Ld am δ dr) SéLQTOG. πολλοὶ y&Q, χαλ αγδρεῖοι εἰσι τῇ ψυχῇ καὶ 
r / - 577 D - - «€ / ἢ 
QOLUAACOL τῷ σώματι χατὰ TOT EYZQ0T, ἀλλ, OT (0) S Af | : ἢ IM 
ἀγτιϑλέψοωσι πρὸς χρυσόν, «μαυρούγται καὶ σχοτίζογται. 

S SY MA ΘΙ ΒΘ e 3 Ἂν»: : ΜᾺ c ὌΝ, JAN D 
ss 0ttrOr γὰρ OomAor κατὰ στρατηγοῦ (y) φιλαργυρία καὶ 

δραστήριον» εἰς TO γιχῆσαι τοῦτον χαὶ καταβαλεῖ». 

[54 c et 

263. δὲ om. E || 264. περιτρέφψοντα A, περιφέροντα P, E || 265. Conlato 

Onasandro διὰ τοαχυτῆτος Scripsi; διὰ ταχυτῆτα (ταχύτητα A, τοχὕὑτῆτα E) 

habent codd. || ἀνυπονόηται M. || 268. τοῦ om. M. || 270. προΐσταται] cf. VII, 

76 et ἵνα... διδόασιν XI, 49 || 271. προβάλληται codd., zoo[)&44ere: Migne || 

272. κἀν M. A, «ci P,E || 275. ἡ inserui. propter Onasandri τοῦτο || δραστήριον) 

ἐνεργέστατον A.P, E. 
9. 



eL 

[p. 17. M.] 

10. 
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΄ Ἴ D c x » € ) NS » , , 

πρεσβύτερον, ἕπειδὴ 0 μὲν ἄπιστος, ὁ ὃ αἀσδενής, οὐυθέτερος 
3 b] m Dy € ' ΄ ει , . 3 i] )« 7 / P" 

δ᾽ ἀσγαλής ὁ μὲν γέος, iro. “ἡ τι δία τὴν ἀλόγιστον πταίσῃ; τόλμαν, 
ς A ΄ εἰ , 3 NN ' ' ) Q4 25 * / 

ὁ δὲ πρεσβύτερος, iro. μή τι δια τὴν φυσικὴ» coctreugr ἐλλεέπι). 
2 ἐς: c - , D D B » - 

10. χρατίστη δ᾽ αἵρεσις ἢ τοῦ μέσου" καὶ γάρ τὸ OvrarOr ἕν τῷ 

“μηδέπως γεγηρακότι καὶ τὸ δρόνιμεον ἕν τῷ (ἢ πάνυ γεάζοντι, ὡς, 

οἵτινές ye ἢ σώματος ῥώμη» ἄνευ ψυχῆς ἔμιρρονος ἑδοκίεασαν 1) 
» - €t. 2 «ιν 2 7 ΄ 

ψυχὴν ἄνευ σωματικῆς ἕξεως, οὐδὲν ἑπέραγαν" ἡ γὰρ ὑστερήσασα 

CONSTITUTIO II. 

9. Οὔτε δὲ réor εἶγαι, οὔτε γέρογτα᾽ ἕπειδὴ ὃ μὲν 
γέος ἄπιστον ἔχει καὶ εὐχλόγητον τὸ φρόγημα Ow τὴ» 
γεότητα, Ó δὲ | γέρων ἀσξεγής ἔστι τῷ σώματι, xal οὐδέ- 
τέρος αὐτῶν ἀσφαλής, ὃ μέγ, ἵγα μή τι πταίσῃ διὰ τὴν 

ἀλόγιστον τόλμαν ὥσπερ Ξρασύς, 0 δὲ γέρω», Vra. μὴ 
διὰ τῇ» φυσικὴ» ἀσξέγεια»ν ἐλλείττῃ εἰς TG. δέογτα TOY 
πραγμάτων. χρατίστη δὲ ἐχλογὴ τοῦ μέσου, μήτε γέου 
ὄντος, μήτε γέρογτος" καὶ γὰρ τὸ δυγατὸν καὶ ῥωμαλέον 
€r τῷ μήπω γεγηρακότι, τὸ δὲ φρόνιμον καὶ σταξηρὸν 
€y τῷ μὴ πάγυ γεάζοντι. καὶ μέντοι, οἵτιγες γὰρ ἢ) ἰσχὺν 
σώματος ἄγευ poorijócos καυμάζουσι ψυχικὴς » πάλι» 
ψυχὴ» φρόνιμον ἄγευ σωματικῆς δυγάκιεως, οὐδὲ» érón- 
σ᾽ πέρας ἀγαξόν. x«i γὰρ ἢ ὑστερήσασα δυνάμεως 

278. ἔχειν RB || ἄστατον AP,E || 279—280. οὐδέτερος Vári, οὐδεὶς codd. || 

280. ὁ μὲν codd. || τὲ om. P, || 282. ἑλλίπη MW A. || 288. καλλίστη A.P,E; cf. 

Urbic. VIII, 2, 38 (-.Leo XX, 93, Mgn) et ,Ined. Tactica Leonis" I, 13 et 17 || 
284. ἰσχυρὸν AP,E || 285. σταϑερὸν A, sed σταϑε in ras. || 286. xoi 

μέντοι omm. A P,E || ofries γὰρ (pro γὰρ malim γὲ propter 284 et 289 καὶ 

γὰρ) ἢ ἰσχὺν A.P,E, οἵτινες ἰσχὺν MW || 289. τέλος AP,E || 289—291. καὶ 

γὰρ ἡ φρόνησις ὑστερήσασα δυνάμεως οὐδὲν ὠφέλησεν, ἢ (legendum cum Koechlyo 

5) δύναμις στερηϑεῖσα φρογήσεως οὐδὲν ἐτελείωσεν (ἐτελείωσε P,E) AP,E || 
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(δυνάμεως) γρόνησις οὐδὲν ἐνόησε κρεῖττον, T n^ ἑλλείπουσα ὀύγαμεις 

οὐδὲν ἐτελείωσεν. 11. ὃ γε uar εὐδοκιμῶν οὐ “μικρά τοις ἑλομένους 

ὠγη σεν" Orrira, γὰρ Gar S Quot γιλοῦσιν αὐτοιύτῃ Quxrotac διε:ττοῖσει, 

τούτῳ ταχιὶ μὲν ἐπιτάττοιτι πείξογται, λέγοντι δ᾽ οὐχ ἀπιστοῦσι, 

κινδυνεύοντι δὲ συγαγωνίζονται. 12. πατέρα δὲ προὔχρινα μάλλον, 

οὐδὲ τὸν aaa" παραιτούμεετγος, éur ἀγαξὸς ἡ ἐάν τε γὰρ ὄντες 

τύχωσι γήπιοι, ψυχῆς εἶσιν ἰσχυρὰ γέλτρα περὶ τὴν εὔτοιαν ἕξο- 

! Sic et cod. Mediceus. i 

CONSTITUTIO TII. 

φρόγησις οὐδὲν διεγοήξη κρεῖττον, r7) ἐλλείπουσα φρογή- 
σεως δύγαμις οὐδὲ» ἐτελείωσεν. 

10. Καὶ φιλούμεγον δὲ παρὰ τῶν ὑπηκόων τὸν 
στρατη) Ór εὐδοκχιμώτερο} ἴσμεν γίγεσξαι, καὶ γὰρ μεγάλα 
τοὺς ἀρχομιέν ovs ὠφελήσειεν. ὑγτιγα γὰρ ἄγξροποι φι- 

λοῦσι, τούτῳ ἐπιτάττογτι μὲν ταχὺ πείξογται, λέγοτγτι 
δὲ x«i συγτιξεμέγῳ. οὐχ ἀπιστοῦσι, κιγδυγείοντι δὲ 
συγταγοτίζογται. τοιοῦτον γὰρ 7 ἀγάπη; τὸ τιξέγαι τὴν 
ψυχὴν ὑπὲρ τοῦ φιλουμέγου. 

11. Πατέρα δὲ zralüor προχρίγομεν μάλλον ἢ ἄπαιδα, 
ουδὲ τὸν ἄγεν παίδων παραιτούμεγοι, &kr ἀγαξός ἐστι. 
xai γὰρ ὁ παῖδας ἔχον στρατηγός, εἰ μὲν γητίους, 
Ξερμότερος γίνεται περὶ τὴ» | σπουδὴ» τῶν ἐν δίῳ πρα- 

ἢ---ἢ MW || 292. Cf. Cecaumeni Strat. 14, 1: Ἐρρέϑη δὲ τοῖς ἀρχαιοτέροις, ὅτι 

τὸν στρατηγὸν χρὴ εἶναι «φοβερόν, ἕτεροι δὲ καὶ ἀγαπᾶσϑαι ὑπὸ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ 

εἶπον. Off. etiam ned. Tact. L.^ XVII et Tact. XX, 5 (ed. Mgn.) || «ci om. 

Migne || ἀγαπώμενον A P,E || 293. οἴδαμεν A.P,E || Verba xoi γὰρ μεγάλα τοὺς 

ἄρχ. 6tA. omm. AP,E || 294. ojos Migne || ὃν τίνα W, δηίτινα] AP,E || 

296. ouriO.] ὑπισχνουμένω A P,E|| 297—298. Iv. Joann. 15, 13 || 299. ἢ ἄπαιδα 

omittunt AP,E || 300. ror W || ἄνευ παίδων]. μὴ ἔχοντα παῖδας AP,E| 

ἐστι ἀγαϑός A, ἔστι ἀγαϑὸς Py, TT ἀγαϑός E || 802. ἐν τῶ [io E. 

11: 

do. 

[p. 18. M.] 
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LL evoG ox ot δυνάμενα OTQCTI|/)0r πρὺς πατρίδα, Óctroi xal 0Scuc 

, ' E 7΄ } - * i] 2 L ΄ M 

t UOSTCC ?TG-T 006 OtLOL. T€ (GrGOTNuOCGL SUHOr ἐπὶ πολέμιοὺς, αν 1ὲ 

4 , , “ A , T } , 

τέλειοι, OULBOUvAOL καὶ συστράτηγοι καὶ πιστοὶ τῶν ἀπορρήτων 
€ " , - A V 7 4 € 4 , 

UTIOCT OA. TUYTOLLEYOL Uy EC ROPUE τὰ XOU ( RU ΤΕ. 13. λέγειν 
, S484 ^ Ε NN 

δ᾽ ἱκανόν" ἔνϑεν 400 ἡγοῦμαι τὸ ἐἔγιστον ὠφελείας t ἱξεσδαινε δια 

M 

€ - 

στρατεύματος für τὲ γὰρ ἐχτάττῃ πρὸς μάχη» στρατηγός, ἡ τοῦ 

λόγου παραχέλευσις τῶν μὲν δεινῶν ἑἕποίησε καταρρογεῖν, τῶν δὲ 

! Malim ἕξεσ ϑ χε sensu passivo (cf. Demosth. LI, 11); tune διὰ στρατεύματος — in exercitu, sicut 

διὰ χειρῶν — in manibus, Similis error in 4,Ined. Tact. L.^ XLIIL, 16 (ed. Xoechly p. 15). χεῖρ D) I 

CONSTITUTIO II. 

γμάτω; ὑπὲρ τῆς TOY παίδων φιλίας καὶ εὐπραγίας 
ἀγωγιζόμεγος, εἰ δὲ τέλειοί εἰσι τὴ» ἡλικίαν, σύμβουλοι 
xul συιστράτηγοι xal πιστοὶ ὑπηρέται γιγόμεγοι συγ- 
χατορξοῖσι TQ πατρὶ τὰ μεταχειριζόμεγα ὑπὲρ κοιγῆς 
σωτηρίας πράγματα, δι᾿ Or ιιἄλλο» δοχεῖ τοῦ ἄπαιδος 

ὁ παῖδας ἔχον προτιμότερος εἶγαι. 

12. “έχει» δὲ καὶ Ónuny ogtir ἱκανόν} ἢ) obtu γὰρ 
τὰ μέγιστα ὠφελεῖν διὰ τούτου τὸ στράτευμα, ÉKT. τὲ 
γὰρ παγατάσσηται πρὸς μάχη» στρατηγός, διὰ τῆς τοῦ 
λόγου παρακελεύσεως. τῶν μὲν γὰρ δειγῶ» πολλάκις καὶ 
αὐτοῦ τοῦ ϑαγάτου “ποιεῖ xaTa oorr, | τῶν δὲ χαλῶγ 

χαὶ ἡδέων» ἐπιδπυμεῖ». οὐχ οὕτως γὰρ ἐγηχοῦσα σάλ-πιχξ 

305. συστρατηγοὶ MAP, || γενόμενοι MW A. || 807. 0v ὧν] cf. Plat. "im 

37 c διὰ τοιούτων αἰτιῶν, — δι᾽ 0 Migne || ἄπαιδος] παῖδας μὴ ἔχοντος 

AP,E [|| 808. προτιμώτερος MP,E et a. c W || 809. Of. XX 110 (Mgn.) || 

31l. παρατάσσεται M, διατάσσηται Meursii codex || Fol. 4. in W verbo στρατὴ | 

abrupte finitur, folium sequens abrupte verbis | ro: ἀρετάς (vs. 941) incipit; 

excidit unum folium || 312. γὰρ om. A || δεινὸ A || 818. ro? om. M || 

314. ἠϑέων M, quod correxi, γλυκέων AP, E || Ante verbum £r2vgecir librarius 

codicis .A ποιεῖ inseruit, posthac delevit, 

205 
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ἢ“ E - E » er 2 E - I^ c J 7 

χαλῶν ἐπιξυκμεῖν. καὶ οὐχ οὕτως ἀκοαῖς ἔγηχοῦσα σάλετιγξ ἐγείρει 
NES. δ. τ er 49 OR Y NND x T Ἵ SS ) PECES EN 

εὐ γᾶς εἰς (UU IO “ἄχης, ὡς Λόγος εἰς ergorgosnjr aoeric ἕναγωγίου 
' 

Qnzeie αἰχειάξζουσαν ἀνέστησε πρὸς τὰ δειτὰ τὴ} διάγοιαν: ἄν τέ 

τι συμβῇ πταῖσμα περὶ τὸ στρατύπεδον, ἡ τοῦ λόγου παρηγορία 
τοὺς φυχὰς ἀνέρρωσε. καὶ πολὺ δὴ χρησιμιώτερός ἔστι στρατηγοῦ λόγος 

οὐκ ἀδύνατος, ὥστε παραμυξεῖσξαι τὰς ἕν στρατοπέδοις ortepogdic, 
τῶν * ἐπιμελουμένων τοὺς τραυματίας (γιγνομένους) ἰατρών. 14. « 

μὲν γὰρ ἐχείνους μόνους τοῖς φαρμάκοις Σεραπεύουσιν, ὃ δὲ καὶ 

τοὺς καμγογτας εὐξυμοτέρους ἑποίησε καὶ τοὺς ἐρρωμέγους ἀνέστησεν. 

CONSTITUTIO II. 

«ἀκοαῖς ἐξέ) είρει ψυχὰς εἰς χίγησι» μάχης, oc λόγος 

uera joo ἡσεῶς Ae y Óttros προτρέπεται εἰς ἀρετὴν καὶ 
ἐγαγωγίους ποιεῖ τοὺς ἀκούογτας καὶ ἐξαγιστᾷ πρὸς τὰ 
δει)γὰ τὴ» Owkrouxr. car δέ τι συιιὴ πταΐϊσιια περὶ τὸ 
στρατόπεδον, ἡ τοῦ λόγου παρηγορία TÓC ψυχὰς ἀγαρ- 
ρωγγύει. καὶ πολιὶ δὴ χρησι(ιώτερός ἔστι στρατηγοῦ λόγος 
δωνατός, ὥστε παραμυξήσασξαι στρατοπέδου συ Τοράς, 
“ἀλλοῦ τῶν ἐπιιμελουμέγω» τὸ τραύματα ἰατρῶν. οἱ 
μὲν γὰρ ἐχείγους μόγους τοὺς τραυματίας Qurouérovo) 
ξεραπεύουσι ταῖς ἰατρείαις καὶ διὰ χρόγου τάχα πλείο- 

γος, ὃ δὲ παρευπυὺ καὶ τοὺς ποτοῦττας καὶ τοὺς χκάιι- 

γόογτας SOLE εὐξυμοτέρους, καὶ τοὺς ἐρρωμέγους ἀγιστᾷ 

πρὸς ἀνδρίαν καὶ εὐψυχίαν. 

815. ταῖς ἀκοαῖς ἐγείρει (τὰς add. A) ψυχὰς APP,E || εἰς κίνησιν μάχης] εἰς , 

μάχην AP,E || 318. ἔννοιαν Meursius habet | t! om. E || 820, δὴ omm. 

AP,E || 821. ov40005 P, || 322. τραύματα (τραύ i ras) A, πράγματα 

P,E || 323. τραυματίας M, τραυματισϑέντας AP,E; γινομένους conl. IV. 17. 

inserui || 826. ἐρρουμένους M, quod correxi, ἰσχυροὺς A E, ὠχυροῦς Ῥι. 



[p. 19. M.] 25. 

10. 

Onas. Strat. Cap. 1. 17.: τὸν δ᾽ ἔνδοξον, ὅτι τοῖς ἀδόξοις 

ἀσχάλλει τὸ πλῆϑος ὑποταττόμκεγον" οὐδεὶς γὰρ ἑχων ὑπομένει τὸν 

αὑτοῦ χείρονα κύριον ἀναδέχεσξεαι καὶ ἡγεμόνα. 18. πᾶσα δ᾽ ἀνάγκη 
τὸν τοιοῦτον ὄντα καὶ τοσαύτας ἀρετὰς ἕχοντα τῆς φυχῆς, ὅσας 

: 2; 5^ τ ' ^ M * , ΠΣ M 

εἴρηκα, καὶ ἔνδοξον εἶναι. 19. ρημὶ δὲ μήτε τὸν πλούσιον, égr ἕχτος 
y , € - cC Y Νὴ V ^Y , i] 7) 

ἢ) τούτων, αἱρεῖσξδιαι στρατηγὸν δια τὰ χρήματα, μήτε τὸν πένητα, 
CS Melo prese nid RANTS CIS 159 MES DA WE 3x » V as P rr e qr ἀγαξὸς ἢ, παραιτεῖσξσ GL δια Tir ἔνδειαν οὐ μὴ» χρή ye τοὶ 

CONSTITUTIO II. 

13. Ἔγδοξον δέ po.uer ἐπειδὴ αἀηδίζεται καὶ ἀσχάλλει 
τοῖς αϑόξοις τὸ πλῆσος ὑποταττόμεγον. οὐδεὶς γὰρ exé- 
Aor ὑπομιέγει τὸν χείρογα κύριον ἑαυτοῦ ἀγαδέχεσξαι 
χαὶ ἡγεμόνα. δυχεῖ δέ (οι, Ort πάσα Y χη TOY TOL0C- 
το) εὑ ρισχόψε}0} Or QT I; Ór, ὥστε ἔχει» ἀρετὰς τοσαύ τάς, 
ὕσας εἴρηκα, στρατη) οὔ, καὶ ἔγδοξογ εἶγαι. ἡ γὰρ τυσαύτη 
ἀρετὴ ἄσημον ἄγξροωπον Quxuéreir ἐπιπολὺ οὐ χαταλιμ- 
πάγει. 

14. Φαμιὲγ δὲ χαὶ μήτε πλούσιον, xr μὴ ty τὰς 
τοῦ στρατηγοῦ ἀρετάς, προχειρίζε ἐσξαι στρατηγὸν διὰ 
τὰ χρήματα, tji TOY πένητα, exr ἀγαξός ἔστι, Tau 

; ai NS. VEN i ἵν τὸς 

τεῖσξσαι. διὰ τῇ seríar xoà ξγδειαν. οὐ qur ὃδ᾽ TO) 

828. λέγομεν ΑῬ, Εἰ || 828—329. ἐτειδὴ ἀγανακτεῖ τὸ πλῆϑος τοῖς ἀδόξοις 

ὑποτασσόμενον A P,E || 829. ἐν τοῖς ἀδόξοις M; an scribendum ἐπὶ τ. ἃ, ἢ || 

8929. 380. ϑέλω» AP, E || 380. αὐτοῦ A P,E || 833. εἰρήκαμεν ΑῬ' ἘΠῚ] στρατηγοῦ 

omm. A.P,E ; conicio στρατηγόν, ὅστις ἔχει ἀρετὰς τοσαύτας, ὅσας εἴρηκα, στρατηγοῦ, 

καὶ ἔνδοξον εἶναι || 884. ἄσημον] ἀφανῆ καὶ ἄγνωστον [addito τὸν A] AP,E Il 

334—335. καταλαμ))άνει MEP,E || 336—341. ἀρετὰς} AP,E: λέγομεν δὲ μήτε πλού-- 

σιον προχειρίζεσθαι στρατηγὸν διὰ τὰ χρήματα, ἐὰν μὴ ἔχη ταύτας τὰς ἀρετάς, μήτε 

πένητα παραιτεῖσϑαι (παραιτῆσϑαι A) διὰ τὴν πενίαν, ἐὰν ἔστιν (ἐστὶν A) ἀγαϑός. οὐκ 

(οὐ E) ἀποβαλλόμεϑα δὲ οὔτε τὸν πλούσιον ἕνεκεν τοῦ (τὸν E) πλούτου αὐτοῦ, ἀλλ᾽ 

ἐὰν τὸς τῷ στρατηγῶ πρεπούσας μὴ χκέχτηται ἀρετάς || 837 —338. διὰ χρήματα IM. 
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πένητα οὐδὲ τὸν πλούσιοι, ἀλλὰ καὶ τὸν πλούσιον καὶ τὸν πένητα" 
οὐδέτερον ydg οὐξ᾽ αἱρετέον οὔτ᾽ ἀποδοκιμαστέον διὰ τὴν τύχην, 
ἀλλ᾽ ἐλεγκτέον διὰ τὸν τρόπον. 20. οὐδὲ πλούσιος ἀγαξὸς e τοσούτῳ 
διοίσει τοῦ γενγαίου πένητος, ὅσον αἱ ἐπάργυροι καὶ χατάχρυσοι 

πατοπλίαι τῶν καταχάλκχων χαὶ σιδηρῶν αἱ μὲν γὰὼρ τῷ χόσμῳ 

πλεογεχτοῦσιν», αἱ δ᾽ αὐτῷ τῷ δραστηρίῳ διαγωγίζονται. {πένητα óc 
; TUA ΆΞΕ S EP: ὶ E EE αν ον WES. ΤᾺ P MAN φημι yerraior), €L γὲ με) χρηματιστὴς 6euy TO) δὲ χροηματιοτΊ,} 

CONSTITUTIO 1I. 

* 2 ν D « . JU 3e «25 EY ᾿ 

πλούσιον ἀποδοκιμιάζομιεν, ὅτι πλούσιος, ἀλλ᾽ ξὰν τὰς 
- - P] 2e 

TQ στρατηγῷ πρεπούσας μὴ κέχτηται ἀρετάς" οὐδὲ τὸν 
/ c / 3e «42 €/ δ ΣΝ, / a 

πέγητα αἱρούμεξα, ὅτι πέγης, ἀλλ᾽ ὁτι OrQaTI;AXIY TE 
ΨΙΟΥΥ M d A , 

καὶ γεγγαίαν ἔχει ψυχή». οὐδέτερον γὰρ διὰ τὴ» τύχην 
P] , P ree Υ "ev EN r / 2 E 

(za000xitUcouer, αλλὰ «ἀλλοῦ διά TOY τρόπον (XU j0- 
/ * 

τέρους προθαλούμεξα. 
- 12$ S uM » GA » DT s, Ad E 

15. Οὐδὲ πλούσιος ἀγαξὸς Or τοσούτῳ διαφέρει TOÀ 
/ €, c 2 / z 

γεγγαίου πέγητος, 000r αἱ ἐπάργιροι xal xaT yQUOOI 
Ξ' -» : Nue 2 c UC Y 

παγοπλίαι TOY χαταχάλκοων xoi σιδηρῶν" (t uer γάρ 
- . - . - « »N 2 2 E x 

TO λαμπρῷ κόσμῳ πλεογεχτοῦσι»γ, αἱ OC δ) αὐτῷ TO 
δραστηρίῳ Ouxyoriczorrat. 

/ f 3 - PLA ' - - ΟΣ 

16. Μέγητα δὲ φημι γεγγαῖον, er | tuj χρηματιστῆς 

841. τῷ om. M || 342. αἰρούμεϑα W, προκρίνομεν AP, || ὅτι ἐστὶ (ἔστι 

P,E) πένης AP,E || στρατιωτικὴν" P,E || 848. οὐδένα AP,E || 344. Ad ver- 

bum ἀποδοκιμάζομε, in margine cod. W legitur: ἀδόκιμον καὶ ἀπόϊλητον λογι- 

ζόμεϑα || ἀποβάλλομεν AP,E [|| διὰ τὴν ἀρετὴν ἀμφ. A P,E || 345. προκαλού- 

μεϑα P,E, προϊϑαλλόμεθα editiones, προσκαλούμεσα MWA ; an προσβραλούμεϑα ? 

Of. Schol. in Opp. Hal V 98 || 346. Ὁ δὲ WABP,E || τοσοῦτον A.B,E | 

347. αἱ om. P, || 848. σιδηρέων W || 349. Ad verbum πλεογεκτοῦσιν in marg. 

eod. W legitur ὑπερέχουσιν, — ad δραστηρίῳ: τῶ δυγαμένω ἐνεργεῖ || 851. δὲ 

λέγω AP,E || 351—358. ἐὰν. ... .. τύχη! ἐὰν μὴ ἐστὲ (ἐστιν Pa, ἔσει» E) 

δωρολήπτης, μηδὲ κερδαίνειν ἀπὸ xaxor πόρῳν βουλόμενος. τὸν γάρ τοιοῦτοι, 

18. 

19. [p.20. M.] 



90. 

26 

οὐδ᾽, ἀν πλουσιώτατος ὧν τύχῃ, συμιθουλείσω ποτὲ αἱρείσξιαι λέγω 

δ᾽ ὀβολοστάτην, μετάβολον, ἔμπορον ἢ τοὺς παραπλήσιόν τι τούτοις 
πράττοντας: ἀνάγκη γὰρ τοὺς τοιούτους μικρόρρονας εἶναι καὶ περὶ 

τὸ κέρδος ἑπτοημένους καὶ πεμερινημένγους περὶ τὸν πορισιν 

TOP χρημάτων ὅλως μηδὲν ἐσχηκέναι τῶν καλῶν ἐπιτηδευμάτων. 

21; προγόνων δὲ λαμτρῶν ἀξέωσι» ἀγασᾶν “ὲν δεῖ προσοῦσαν, OU 

CONSTITUTIO II. 

D VPN UE "MEE roo ; Ti a OD ἔστι χαὶ δωρολήπτης TOY γὰρ χρηματιστὴν OUO, QQ 
: Abr ὟΝ ONERE. , mS 

stAovOLOTOG TOC Or τι χη: Ot “φέρει “0τέε TOO Ciot eco αι 
s / 

στρατηγο). 
2 ^ σ j E P] ΄ . 

17. ““λλὰ μηδὲ μικρολόγον rura xai ὁϑολολόγον» περὶ 
/ NJ N D Ἂν m * 3 MA 

τὰ xégÓn p &ustoQor ἢ παραπλήσιόν τι τοιοῦτο» πράτ- 
2 , / ΩΣ 5 τοῦ τα QGr&yxi γὰρ τοὺς τοιούτους μικρόφρογας εἴγαι 

. 5 / 

x«i περὶ τὸ κέρδος Ἑπτοημέγους xoà ucsutQuuriuérove 
΄ -" SN 

“τερὶ τὴ» συλλογὴ» TOT yQnuaror xai wjÓcr ἔχοντας 
- ^ τ} NJ 7 

TOY XQÀOT ἐπιτηδευματοῶγ. 
342 3! B] - 221" 

18. E«r δὲ mooyóror ἐστὶ λαμπρῶν x«i περιδόξωγ 
Ὁ τον b) - D ix - 2 T ἢ 

απόγονγος, ἀγαστὰν» uev δεῖ τοῦτο, OU (jr δὲ πάντως 

οὐδὲ ἐάν ἐστι (ἔστι Ῥ' ἘΞ) πλουσιώτατος ΑῬ Εἰ || 351 Ad verbum χρηματιστής 

legitur in mge. cod W: χρημάτων ἐπιμελούμενος ; item infra ad χρηματιστὴν : 
χρήματα συνάγων || Pro 355—360. in AP,E haec leguntur: ἀλλὰ μηδὲ (μὴ 

δὲ P, E) καταπραγματευόμεγον τοῦ οἰκείου λαοῦ, καὶ περὶ τὰ κέρδη σπουδάζοντα: 

ἀνάγκη γὰρ τοὺς τοιούτους (τὸν τοιοῦτο) AE) μικρόφρονας (μιπκρόφρονα ἘΣ, 

μικρόφονον A) εἶναι (καὶ περὶ τὸ χέρδος σπουδάζοντα additur in A ἘΠ καὶ 

περὶ τὴν συλλογὴν τῶν χρημάτων μηδὲν ἀγαϑὸν ἐπιτηδεύεσϑαι || Ad. verbum 

μικρολόγον in mge cod. W scholium est scriptum, cuius litterae evanuerunt || 

355. ὁμολόγον W, idem error librarii atque Lamii (et Migneii) in alterius editione || 

356. τοιοῦτον] τὸν αὐτὸ, W || 857. μικρόφονας W || 361. ἐνδόξων AP,E || 

362. ἀπόγονος omm. AP,E || δὲ] δὴ MW || τοῦτο] xci τοῦτον AP,E || μὴν 

omm, AP, E || πάντως δὲ AP,E. 

360 



240 
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uar ἀποῦσιαν ἐπιζητεῖν, οὐδὲ ταύτῃ τινὰς xQiretv ἀξίους, el “) τοῦ 

στρατηγεῖν, ἀλλ᾿ ὥσπερ τὰ ζῷα ἀπὸ τῶν ἰδίων πράξεων ἐξετάζομεεν, 

ὅπως εὐγενείας ἔχει, οὕτως χρὴ σχοπεῖν xui τὴ" τῶν ανξρώτπων 

εὐγένειαν. 

Onas. Strat. Cap. 1. 22.: ἔτει δὲ πῶς οὐκ ἀπαίδευτον «τοὺς ur 

στρατιώτας τοῖς ἀριστείοις τιμᾶν, οὐ τοὺς £z πατέρων λαμπρῶν, 

ἀλλὰ τοὺς αὐτούς τι γενγαῖον ἐργασαμένους, τοὺς δὲ στρατηγοὺς 
y i] M ͵ € - c ἊΝ Ji 3 MS » i] . A : i] s (ΕΣ 

δια Τοὺς πουγοτοὺς GLOCLOSX (4, καὶ 0OOLY (C 7010TOt, 4 δια 7n 0o! 

CONSTITUTIO II. 

3a M2 - ἢ / P CAT; » ὍΣ EE ex edt 
ἐπιζητεῖ» τῇ" τοιαύτῃ} εὐγέγεια», «πούσαν' οὐδὲ Ou 

, N - E) 

ταύτη} χρίγει» ὦν» ἄξιο» τὸ» στρατηγόν, εἰ (uj) τὸ στρα- 
€ e 7 , 

265 Τὴ781» καλῶς χέχτηται. . 
t» 3 - )v/ - 19. 1Ὡσπὲρ γὰρ τὰ ζῷα «πὸ τῶν ἰδίων πράξεων 99. 

2 e 3 5 2 " Y» D Ὁ - « Nes 3; 

xai nzor ἐξετάζοιιεν cUyerm ἢ) δυσγεέγη, οὕτω χρὴ σκο- 
- M - 2 / 2 , 3 2 M 

SEUCUY xa {7} TOY (GY2007TOPY couycercetocr, OovX GO T 00- 
Xe noD - ᾽ς e : , 

yóror, ἀλλ᾽ «πὸ TOY ἰδίω» πράξεων xal xaToQzouorOr 
- 2 2 ' 3 . N 

xai πῶς γὰρ οὐκ aQeség καὶ ἀπαίδευτον τοὺς Uér 
* / . ovr 2 . [ M 

λιτοὺς στρατιώτας διὰ τὰς ἰδίας ἀριστείας καὶ τοὺς 
ΟἿ » - 5 ) / . , 3e«4 ! 

ἀγῶνας TLUGT, οὐ τοὺς ἐκ προγόγωῶν λαμιπρούς, ἀλλὰ 
2 . , / M 

τοὺς αὐτοχειρίᾳ τι À«uzQOY ἔργον πεποιηκότας, TOUS 
, ᾿ , 2 41) UA 

δὲ στρατηγοὺς διὰ τοὺς προγόγτους ἐπιλέγεσξαι, xdv 

363. ἀποῦσα ] ἐὰν μὴ πρόσεστι!’ AP,E || 364. xoíireir ἂν ἄξιον Váàri, 

κρίνειν ἀνάξιον M, zotreir. ἄξιον" W, ἀνάξιον κρίνειν A P,E || & ego, ἐὰν codd. | 

μὴ inserui || 70]ro P, E || 365. κέχρηται P, E || 366. ζῷα] cf. Crónert p. 48 ; ζῶσ libri || 

367. xci ἠϑῶν omm. AP, E || δυσχερῆ MW; cf. Aristot. Pol. 1, 6, 1255 b || οὕτως 
E || 368—369. ἀπὸ τῶν προγόνων A P,E || 369. ἐκ AP, E || 371—372. xci τοὺς: 

ἀγῶνας ([[|lles W) καὶ τὰ ἀνδραγαϑήματαο AP,E || 372. καὶ οὐ AP,E 

λαμπρῶν AP,E || 373. αὐτοχειρίᾳ omm. P,E; in W adnotatur in mge : ore 

ror ἰδίων χείρων || ἔργον τι λαμπρὸν P,E || 374. τοὺς δὲ μὴ στρατηγοὺς A P, E. 

4" 
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αὐτῶν doerqr, κἀν μὴ γένει λαιιπρύγωνται; 23. soooórror uir δὴ 

τούτων [ἐκείνοις] εὐτυχὴς ὁ στρατηγός, ἀπόντων δ᾽ ἐχείνων, καὶ 
παρῇ ταῦτα, ἄπρακτος. 24. ἕλπίσαι δ᾽ ἀν τις τύχα καὶ ἀμείνους 

ἔσεσξιαι στρατηγοὺς τοὺς οὐκ ἔχοντας ξγσεμγύνεσξεαι προγόγοις" οἱ μὲν 
γὰρ ἐπὶ. πατράσι κυδαινόκεεγοι, xür ἐλλίπωσιν, οἱόμετγοι τὴ)» ἐχ 

τῶν πρόσξεν εὐὔκλειάν σβισι γυλάττεσξαι πολλὰ καὶ ῥὁᾳξυμότερον 

ὀιοικοῦσιν, οἷς δ᾽ οὐδειία προὐπάρχει δόξα προγόνων, οὗτοι τὴν 

ἐχ πατέρων ἔλάττωσιν ἐξέλοντες ἀγταπληρῶσαι τῇ σφετέρᾳ προξυμίᾳ 

CONSTITUTIO II. 

49 m 98. εἰσι» ἄχρηστοι, ἀλλὰ μὴ διὰ Tur (Olar αὐτῶν Geri, 
XGr μὴ ἀπὸ τοῦ γέγους λαμπρύγωγται; 006 ,rTTOY UéT 

ιν. 31. ΜΝ δὴ τούτῳ χαὶ ] πττρογόγῶν λαμπρῶν εὐτυχὴς ὃ στρατηγός, 
ἀπόντων δὲ τῶ» ἀρετῶν, χαν qan ταῦτα, ἄπρακτος. 

34 Ὧ0, Τάχα δὲ τις ξλπίσει xal χρείττονας focosou 
στρατηγούς, τοὺς οὐχ ἔχογτας αἀττὸ TOY TQ0yOTOT Ot- sw 
μγύγεσξαι. οἱ μὲν γὰρ ἐπὶ γογεῦσι δοξαζόμεγοι καὶ τὴν 

ἀπ᾿ ἐχείγων ἔχογτες εὔκλειαν» πολλάκις ῥαπυμότερον 

χαὶ aueAéoregor διοικοῦσι)" οἱ δὲ μηδεμίαν δόξαν προ- 
36 / 
eo€9— 0 

/ € 5 / y 3e es 

γόγων ἔχογτες, οὗτοι TY €X πατέρων ελάττωσι» &z6- 
E , - - ως} T. ; 
λογτὲς ἀγαπληρώσαι τῃ ἰδίᾳ Toozvtlg φιλοκιγδυγότερογ. 29 oc [41 

376. Ad προσόντω) in cod. W mge legitur: 5;ovr zzorros vov στρατηγοῦ 

καὶ προγονοὺς λάμπρους || 877. τοῦτο P, E, τούτω)" Meursii codex || 378. Ad «er 

(sic) W in mge: χα» εὐγενὴς ὕπαρχη || ᾽παρῆ A | Ad ἄπρακτος W in mge: 

ἀδόκιμος || 380. Ad. τοὺς W in mge: τοὺς “ἡ Ovreusrovz ἐγχκαυχασϑαι εἰς 

εὐγεγεισν || 880 —381. Malim. ereeevéreoOct (αὐ apud Onasandrum) propter W 

codicis scholi ἐγ χαυχᾶσϑαι || 88L Ad γονεῦσι W in mge: ot ϑαρρουντὲς 

EVA OUZOUEVOL εἷς τὸ γένος || 882. Ad εὔκλεια); W in mge: δόξαν || ῥαϑυμεότερο 

codd. ; cf. Crónert p. 51. || 888. διάκεινται A .P,E || 884. τὴν τῶν πατέρων ἀδοξίαν 

AP,E | In parte marginis abscissa cod. W scholium extitit, quod ad ἐλάττωσιν 

erat relatum || 885. ἀγαπληρῶσαι ϑέλοντες ATP,E || quAozurüvrorcoor MW. 



390 

pikoxirdvróregor ἐπὶ vs πράξεις ἁμιλλώνται. 250. xal καξιάπερ οἱ 

πενέστεροι τῶν εὐπορωτέρων ταλαιπωρότερον ἐπὶ vir τοῦ βϑίου κτῆσιν 

ὥρμηται τὸ ἐλλεῖπον “γαπληρώσαι" τῆς τύχης σπεύδοντες, οὕτως, 
οἷς μι) πάρεστι κληρονομουμέρῃ πατέρων “ποχρήσασξσααι δόξῃ, τὴν 

ἀρετὴν ἰδιόκτητον οἰχειώσασξαι προαιροῦνται. 

Cap. II. Tei ἀγαξοῦ στο τ 7 δὲ αέρεσι ε]. L Ζηλούσ- 

δὼ μὲν δὴ ἡμεῖν ὁ στρατηγὸς ὁ ἀγαξὸς εὐγενής, πλούσιος, μὴ 

ἀποδοκιμαζέσϑ ὦ δὲ πένης uer. ἀρετῆς, εἶ καὶ με) ἀπὸ ΤΕ ΕΝ 

JEwcerpta. Poljaeni (p. 431). 1. Περὶ τοῦ ποῖον δεῖ τοῦ 

! Malim ἀνταναπληρῶσαι ut in Tacticis. 

CONSTITUTIO II. 

N M 

ἐπὶ. τς πράξεις κιγοῦγται. xal χαξάπερ ot πεγέστεροι 
ἑπιττογώτερον" (ἀλλοῦ τῶν εὐπορωτέρων ἐπὶ τὴ» τοῦ 
ϑίου χτησι» ὁριμὥγται, τὸ ἐλλεῖπον «ἀγταγαςληρῶσαι τῆς 
τύχης σπουδάζογτες, οὕτως οἱ (μὴ €x πατέρων κληρογο- 
πησαγτὲς O0£«r διὰ τῶν (lor πράξεων σπουδάζουσιν 
οἰχειώσασξαι δόξαν. 

o 

- 

2]. Διὰ ταῦτα οὖν προχειριζέσξω μὲν στρατηγὸς - 
) ' 9 / . * b] I ee ὴ je 

αγαξὸς εὐγέγης, πλούσιος, μὴ ἀποδοκιμαζέσξω δὲ πέγης 
ΒῚ - ) 5. . - ) d . 

“ἑτεὶ ἀρετῆς, εἰ καὶ Un ἀπὸ λαμετρῶν καὶ erüósor moo- 
yh /, 

γόγῶν χατάγει τὸ γέγος. 

22. Κεφάλαιον δὲ eter, yon τὸν στρατηγόν, εἰ δυ-- 36 
VN / N / 4 

p -" B] nd € ΓΤ 

γατόν ἐστι»), καὶ τὸ σώμα εὐτπρεστῇ xal QouaAcor, καὶ 

386. “ιγοῦνται] ἔρχονται A P,E || καὶ omm. AP,E || οἱ πένητες P,E || 

387. Ad ἐπὶ 1η cod. W margine: &r τὸ χτησασῆαι εὐπορίαν || 888. ἀγαπληρῶσαι 

AP,E, e neglegentia vel e diorthosi posteriore ortum || 389. οὕτω E || 390. 

ἰδίων} οἰκείων P,E || 892. διὸ ταῦτα μὲν οὖν προχειριζέσθῳ A. P,E || 393. Ad 

μὴ (510) in mge cod. W: μὴ αἀπόρλητος καὶ σδοκιμος λογιζεσϑω || ἀποι)αλλέσϑω 

AP,E || 397. couv] cj M || ὑωμαλέου} ἀνδρεῖον AP, E. 

eo ex 



38. 

890 

στρατηγὸν εἶναι. Ὅτι φιλοποτώτατον καὶ ὀξύτατον xul Thr 
γνώμην αγὸρειότατον καὶ διλοτιμότατον καὶ διλοκινδυνότατον χαὶ 
τοῦ Φείου ἐπιμιελέστατον, ἡδονῶν ὁὲ τῶν “δὲν τοῦ σώματος ἔγκρα- 

τέστατον, τῶν δὲ τῆς γνώμης ἑπαιγουμένγων ἀπληστότατον, καὶ 
συνιδεῖν τὸ δέον ἑτοιμότατον, τάξαι τὲ στρατὸν καὶ ὑπλίσαι καὶ 

CONSTITUTIO II. 

m ΡΥ» o ἈΠῈ: Ὁ 

Ῥιλόπογον xai ὀξύτατον καὶ τὴ» γγώμη»γ «rOgcior xe 
DR xai σπουδαῖον xai guAoxirovror χαὶ μάλιστα 
TOU σ“είου χαὶ περὶ TO. ze TQ; “τὰ ἐπιμιελέστατον, 

23. ἡδογῶν δὲ τῶν uér τοῦ σώματος € XQGTIJ, TOY δὲ 
τῆς γγώμης éTaurovuéror (jj0vr) ἐπὶ πράξεσιν ἀγαϊξαῖς 
ἀπληστόνγ τὲ χαὶ ἀκόρεστον, 

24. συγιδεῖν δὲ τὸ δέον ἔτι &r τῷ ἀφαγεῖ, 0 Ocurór 
χε καὶ OEUT, 

25. &x τῶν giuirouéror τὰ χεχρυμ μέγα στοχάζεσξαι 
ἐπιτυχέστατον, 

20. τάξαι δὲ στρατὸν χαὶ ὑπλίσαι xal χοσιιῆσαι 
ἔιιπτειθ 07, 

398. καὶ τὴ» γηώμε)" codd. praeter Meursii codicem, qui τὴν γγώμην 

xci habet; cf. Anon. Dyz. saec. V. Cap. IV. 4 (δεῖ δὲ πρὸς ἐκείνοις τὸν στρα- 
τηγὸν εἶναι ἀνδρεῖον τῇ γγώμῃ), Leo 3712. (ἀνδρεῖοι τῇ ψυχῇ), 248. (εὐγενῆ τῇ 

ψυχῇ), 158 (ὀξὺν τῇ διανοίᾳ) || ἀνδρεῖον] γενναῖον ATP,E || 398—399. καὶ 

«ιλότιμον omm, Α Ῥὶ Εἰ; in mge cod. W τὸν φιλοῦντα et quaedam evanida || 

400. τοῦ ϑείου] ϑεοσε ῆ AP,E||4OL ror ue | omm. P,E, τῶν δὲ] APP,E || 

402. ἑπαίγου ἀληϑοῦς MW, ἐπαινουμένων inserto ἤγουν ego, ec τῶ ἑπαίνω 

(ἐπαινὼ E) AP,E [ἐπὶ] τῶν ἀγαϑῶν πράξεων AP,E | 403. Verba ἄπληστόν 

(ἄπλειστόν ΝΜ) τὲ καὶ üx. in AP,E post verbum γγώμης leguntur || Malim 

addere εἶναι || 404. συγιδεῖν} διαγοήσασϑαι AP,E; in mge cod. W: προγοησαι 

rO συμφέρον καὶ τὸ του καιίρου || ἔτι ἐν τῷ ἀφανεῖ omm, AP,E || ὁ ego, ór 

MW, omm, AP,E || Ad δεινὸν in mge cod. W: δυγατον καὶ] || 405. ὀξὺν 

WAP, οξὺν E, ὀξύ M; cf. Psalles p. 83 et 155 || 406—407. στοχ. ἐπιτυχ.]} 
εὐστόχως στοχαζόμενον AP,E || 409. ἔμπειρον ante. δὲ τάξαι (sic) in A P, E. 

405 
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χοσιμῆσαι ἐμπειρότατον. ... καὶ TO ἀοσραλὴς εἶναι (μάλλον) ἧττερ 
ϑρασύς,. . . ἔτι ἐμπειρότατον γνώσεως καὶ παραιτέσεως εἷς TO τὴ) 
προξυμίαν τῶν στρατιωτῶν αὐξῆσαι καὶ ἐλείδων ἀγαξῶν ἐμπλῆσαι... 
χρημάτων τὲ εἷς μὲν ἡδονὰς τὰς αὑτοῦ βειδωλότατον, εἷς δὲ εὐποιίαν 
τῶν πλησίον ἀγξϑογώτατον, x. τ. À. 

CONSTITUTIO II. 

21. λόχοις δὲ ἀγιστᾶ; τὰ πεπτωκότα φρογήματα 81. 

στρατοῦ χαὶ ἐλπίδων; ἐμπλῆσαι ἀγαξῶν χαὶ ἑτοίμους 
πρὸς χιγδύγους παρασχευάσαι OvraTOT, 

98. χαὶ τὰ συγτιπέμεγα δὲ ἢ ὁμολογούμενα φυλάξαι 89. 
ϑεβαιότερον, 

29. μὴ ἁλῶγαι. δὲ παρὰ τῶν €r λόγοις ÓvraTOT, οἷς 38. 
ἐχεῖγοι παρέλκει" τοῦ χαξήκογτος ἐξέλουσιγ" εἶγαι δεῖ 
ἀσφαλῆ, — 

30. | χρημάτω» δὲ εἰς μὲν ἡδογὰς τὰς ἑαυτοῦ ᾧει- 24, c. 689. 
ὑδωλό»" τὲ χαὶ 0417 (&QXIJ, εἰς δὲ εὐποιίαν τῶν πλησίον 

καὶ μάλιστα τῆς ὑπὲρ τοῦ κοιγοῦ δαπάτης ἀἄφξογόν τὲ 

xal ἡπλωμιέγογ. 

410. Pro λύγοις δὲ ἀνιστᾶν A P,E δὲ διὰ λόγων (διαλόγον A) διεγείρει" 

habent anteposito (412) δι νατόν || τὰ omm. M W || 411. τοῦ στρατοῦ AP,E | 

412. πρὸς τοὺς κινδύνους AP,E || 413. Ad ὁμολογούμενα in mge cod. W: τὴ 

κυρωϑεῖσαν βουλὴ || 415. ἁλῶναι] παρασύρεσϑαι ATP,E. In mge cod. W: ἡγοῦυν 

μὴ αἱ τᾶσϑαι παρα δυναμενων οὐ quaedam evanida || παρὰ] ὑπὸ AP,E || οἷς] 

δ ὧν AE, δὲ ὧν P, || Post 416. παρέλκει») αὐτὸν inserunt. A P,E || προσή- 

κοντὸος AP,E [|| )£4ovow |. AP,E; postea ἀλλ᾽ inserunt AP,E || 418. τὰς 

ἑαυτοῦ ἡδονὰς AP,E || 418—419. χειδωλύόν Ti] φειδόμενον ATP,E || 419. 

ὀλιγαρκῆ] καὶ ἐν ὀλίγοις ἀρκούμενον AP,E || σύμπνοιαν, (in mge cod. W ad hoc 

vocabulum scholium erat scriptum, hodie oblitteratum) «o πλήσιον (sic) M. W, 

τὸ εὐεργετεῖν τοὺς ὑπ᾿ αὐτὸν AP,E; legendum fuit ergo εὐποιέαν; an, quod 

propius accederet ad codd. scripturam, συμοιοιίαν ἢ || 420. εἰς τὴν v. 1. x. 

δαπάνη" AP,E || Etiam ad cq “ον erat, aliquid notatum in mge cod. W. 



36. 

[p. 23. M] 

[i C 2 € ' » , 

Onas. Strat. Il. 2. αἱρεδεὶς Ó ὁ στρατηγὸς ἔστω χρηστός, 
δ 5 P n Hi n A , ^O B δ τς a :J ep^ 2 x e εὐπροσήγορος, Ürott0C, ἀτάραχος, Lj οὕτως ἐπιεικής, ὥστε χαταρρο- 

- , ; ; e - 3) / Ὁ 
νεῖσδαι, μήτε δοβερύός, ὥστε μεσεῖίσξηαι, ἵγα ure ταῖς χάρισιν 
23:5 3 λ τς ΄, PAIS / - 272) ) 7 ἡ / 

€xAvOHN TO στρατόςεθον, “τὲ τοις φόβοις ἀλλοτριωώσῇῃ. 

CONSTITUTIO II. 

[1 ^ e M A 239 / - 

91. Τοιοῦτον ro(rvr orra τὸν 3QOrceuucoteror orga 
J^/ 21, 5 * z D υ E A 5)" Ξ Tc m : n ^4 ) c 7," τῇγὸν, οἷον O λόγος ὑπέγραψεν τῇ τὲ φύσει xo τοῖς 

Te y 2 ποτ Ὁ ΕΟ EMACMECIIC E ΣΩ͂Ν ηπσεσί τὲ XGA ἐπιτηδεύμασι, δεῖ τῆς ἀρχῆς CtelAntuttero) 
Nr red ^ TT c) 7 c 3: Y^ j e 7) 2: : ^ P XOU 6Tl AQuoTOo) δι) χε; € T0007 000, e€TOLUO) ; (TG 00 y01 5 

' c ) - ^ - Cu ᾽ν 92. μὴ οὕτως ἐττιξιχὴ τὲ χαὶ πρᾶον, ὥστε χαταῷρο- 
T/T1- / Ns τῷ n e AUS S c τοῦ,τΞ ΕΑ γεῖσπαι, μῆτε μὴ; οὕτω φοβερόν, ὥστε εισεῖσξιαι, ἵγα 
/ SEN , / AOT JA Neat / 327 N en 

(re διὰ μιειλιχίας ἐκλύσῃ TO στρατόπεδον χαὶ πᾶντα 
' c ' - . / , SEN N | T. Ὁ 3) - 

TOT ὑπὸ χεῖρα A«Or, ture Ox TOT  φοθὸν Tug CUTOU 
2 / 34- P 

(«Ts (AA0TOLOO. 
Ν n 

428. ὑπέγραψε P,E || 424. τὲ omm. AP,E || 424. τῆς ἀρχῆς] es τὴν 

ἀρχὴ AP,E; in W in mge: ἡγοῦ» TG τοῦ στρατηγοῦ διοικουντα || ἑπειληκιμέ- 

γ0}] προχειρισϑένγτα A P,E || 425. χρηστὸ"}] ἀγαϑόν AP,E;in mge cod. W: 

αἀγαϑον || Ad εὐπροσήγορον in mge cod. W: «ror er ταις μιλίαις (-- ὁμιλίαις) | 

426. τὲ omm. Α Ῥ' Εἰ || ocor] v. Crónert p. 50. — Cf. , Ined Tact. Leonis" 1, 10. 

ἐπὶ τούτοις μήτ᾽ ἄγαν φοβερόν, un)" ὡσαύτως ἐπιεικῆ, τὸ μέν, ἵνα μὴ παρὰ 

πάντων μισοῖτο, τὸ δὲ ὡς Cr περιφ ρογοῖτο διὰ τὸ ἔκλιτον (cf. Leo XX, 93 et 

Cecawm. Strat. p. 90. 9.) || 427. μὴ δὲ A || «Zr omm. AP,E || οὕτως APP, || 

428. μηδὲ A. || διὰ μειλιχίας ego (cf. Hesych. μείλιχα ἥδιστα, γλυκέα, προσηνῆ, 

ἐπιεικῆ. — μειλίχιος; πρᾶος, συνετός, ἡδύς, προσηνής), Ov ἀμελείας ΝΕᾺΝ, 

διὰ τὴν ἀμέλειαν AP,E; Leo utitur verbis poéticis, ef. εὐκλόγητον, περιδόύόξων, 

γλιχόμενος, αὐχεῖ, dox, δίχα (Ξἄνευ), διηνεκῶς; an scribmdum sit Oc 

εὐμενείας ̓  | στράτευμα AP,E additis χαὶ ες καταφρόνησιν ἀγάγη || 428— 

429. καὶ πάντα τὸν ὑπὸ χεῖρα. Acór omm. AP,E || 429—430. Pro τῆς αὐτοῦ 

ἀγάπης (ἀγαπῆς M?) ἀλλοτριώση A P,IE. μισεῖν αὐτὸν παρα- σκευάσει (-σὴ A) 

habent. 

εἷς τῷ Ct 

430 



ex 43 

44 ς 

445 

CONSTITUTIO II. 

89, 1ὰ δὲ ἄλλα, ὅσα χρὴ τοῦτο» ἐπιτηδεύει» ἕν ταῖς 
«e χατὰ μέρος ειιπιπτούσαις ἑπικχαίροις διοικήσεσι καὶ 

ὧ» παραφυλάττεύξαι, yOr μὲν oua TÓ πλῆξος συγεστείλα- 
Le», ὃν δὲ τῷ πλάτει τῆς παρ᾽ jr ἐχτιπεμέγης τα- 
κτικῆς χαξ΄ ἕχαστα μγημογεύσομιε», 001 δύγαμις. 

54, Τοιοῦτον δὲ ὄγτα χαὶ οὕτω διατηρούμεγον TOY 
παρὰ τῆς βασιλείας ἡμῶ} προχειριζόκεγον στρατη)ὸγ 
ἐλπίζομεν αὐτὸν xg τῆς τοῦ Ξεοῦ ἀπολαύειν εὐμενείας 

τε / 2 - - » 

xal τῆς ἡμετέρας εὐγοίας χαὶ «τῆς τοῦ χοιγοῦ σωτηρίας 
- 3 m 

x«i τῆς παρὰ πάγτων εὐφημίας xal τῆς κατὰ TOY Dior 
ΝῚ 5) - €- e ς΄" 

εὐημερίας er Χριστῷ τῷ μόγῳ TOY ὅλων αἰωγίῳ xai 
ὃς Xi EC ES 35442 «“ A δ " e " 

αϑιαδόχῳ ϑασιλεῖ. αλλ οὕτω Uer τὴ» τοῦ στρατηγοῦ 
P] x, - ) 

κατάστασι»"» ἀπαρτίσαγτες φέρε τοῦτον — οἱογεὶ xaT 
2 δι * - , EN ΤΣ n RN 

ὀφεαλμοὺς τῆς ἡμετέρας παραστησάμκιεγοι βασιλείας TO 
12 4 ^ ? P os c 5 9" c ΟΣ: ? Tc ^ t c Mc ^ x εἰκότα xal προσφορὰ τῇ στρατηγιχῇ τὲ χαὶ ταχτιχη 
Ξ TY. τ πα τ σὰ δ σιν ΠΝ ds rzarcAen TERRY ! ἑπιοτη ἢ — διὰ τῆς ἕφέξης 0} παθαχελεξυσεῶς πταῦαι- 

reoouer. μα τᾶν Ὑρὶ 

90. Πρὸς uéy τῶ» ἄλλων ἁπάγτων, ὦ στρατη) i é pora) 3: 

σοι ταύτη» παρακέλευσί» 76 χαὶ aT Qa rt eor T0100 uS, 
iS 

431. χρὴ] προσήχει A P,E || 432. ἀεὶ κατὰ μέρος omm: " AP,E: ἢ πιασδ μι. 

πιπτούσαις ΑΙ ῬΙ ἘΠ || 5i καίροις M, omm. Α Ῥ' Εἰ. || 433.. ov] ὅσα 'AP,E:! 

7. χρὴ AP,E || 436. οὕτως AP,E || 441. τῶν 04o*- omm. Α Ῥὴ Εἰ ||: 442. 

οὕτως AP,E || μὲν “αἱ τὴν. W AP,E || 4483. Ad cer. in*mge. cod. WW: 

ἑλειωσαγτὲς || τελειώσαντες AP,.E || οἱονεὶ] ὥσπερ ΑἹ. ἘΠ || 448—-444, 7100. (πρὸ 

Pi) ὁφϑαλμὼν ΑΡΙἘΞ || 445. cxóto] πρέποντα .AP,E || 70.] ἁρμόζοντα A PLE; 

im πρὸ cod. W: τὰ dggocor] | vv omm. AP,E:||:448-—449. Π|ρὸ.. τὰ 

ποιούμε) o] παρανολευόμεθά co. οὖν. (οὖν σὺν A) ve σερατηγε πρώτη ταύτην 

παρα χέλευσι» καὶ παραίνεσι» A P,E. 

C 

38. 

2 

N 



[p. 24. M] 

40. 

Urbicii Praef. 23.: "I9 στρατηγῷ rotrver aagutrottter T0 pictae 
3 ^ /, S "y - 

καὶ δικαιοσύνης πρὸ πάντων φροντίζειν καὶ σπεύδειν ἔντεῦξδεεν τὴν 
2 , τ 13e - * " T 2 L] » » € V 

εὐμένειαν τοῦ 2600 προσλαιιβαγνεσῶαι, ἧς ἔχτος οὐκ ἔστι βουλη)ν 
7 - - D ν 7 , ^ » » . 

εὐτυχῶς κατορωσηναι, XOT δόξῃ φρόνιμος ραίνεσξδαι, οὐκ ἔοτι πολεὲ- 

CONSTITUTIO II. 

ὥστε πεοφιλείας xal δικαιοσύίγης ἐπιμελεῖσξαι χαὶ οἷον * 
ὁρᾶν διηγεχῶς πρὸ ógrza or. TOT Ξεὸν καὶ pop 
αὐτὸν xal ἀγαπᾶ) εξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ εξ ὅλης 
τῆς ψυχῆς σου καὶ μετ᾽ éxeiror Jus, xal τὰς αὐτοῦ 
ἐχτελεῖν ἐγτολὰς χαὶ τὴ» ἐχείγου €ÜUETELXT. EYTEÜZEY 
προσλαμιβϑάγεσξαι, (ra — εἰ χαὶ τολιιηρότερον εἴπω — er 

καιρῷ περιστάσεως, ὡς Ρίλος φίλῳ, τῷ χοιγῷ δεσπότῃ 
Ξαρρῶν πεποιξότως προσεύ zu xai τῆς σωτηρίας τὰς 
ἐλπίδας ἔχω ταύτῃ; παρ᾿ αὐτοῦ φιλίως ἑξαπαιτῆς. 
ἀψευδὴς γάρ ἔστι» ὃ εἰπών Ξέλημα τῶν φοβου- 
μένων αὐτὸν ποιήσει Κύριος χαὶ τῆς δεήσεως 
αὐτῶν εἰσακούσεται καὶ σώσει αὐτούς. 

36. "Jazi γάρ, ὅτι Ξείας εὐμιεγείας ἐχτὸς οὐχ ἔστι 
καλῶς κατορξωξῆγαι govAmr, xav poóriuos ei rau δόξης, 
οὐκ ἔστι -ττολειιίω» περιγεγέσξαι, κἂν ἀσξεγεῖς ἐχεῖγοι 

450. ὥστε ϑεοιιλείας) ὥστε πρὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων ϑεοσεβείας ATP,E || 

450—451. καὶ otor . . . . ϑεὸν xai τὸν ϑεὸν ἔχειν πρὸ ὀφϑαλμῶν AP,E || 

453. Verba χαὶ μετ᾽ ἐκεῖνον ἡμᾶς omm. AP,E || 454. ἐνεεῦϑεν) ex τούτου 

AP,E || 455. Pro εἰ καὶ τολμηρότερο AP,E: εἰ καὶ τολμηρὸν, — sed 

post φίλῳ (456) habent || εἴπω omm. AP,E; cf. de Boor Vita Euthymii 
(Berolini, 1888) p. 221. ]| 457. πεποιϑότως omm. AP,E || 458. εἰς αὐτὸν ἔχων 

AP,E || Pro ταύτη)". . . . ἐξαπαιτῇς] τὴν αὐτοῦ pornó:ucer ἐπισπάση ATP,E || 

460—981. Lib. Psalm. 34, 17 || Kéoros omm. P, E || 462. ;íroóx« A P,E; in W in 

mge | «'ecxt || τι M || Verba ϑείας εὐμενείας ἐκτὸς omm. A P,E, sed habent 
post βουλῇ (463.) verba: χωρὶς τῆς ϑείας «ιλανϑοωπίας τὲ καὶ χρηστότητος. 

ες 

μ» 60 



46 ὧι 

4τὸ 

“ἔων περιγετέσξαι, κἂν ἀσξενεὶῖς τομίζωνται, διὰ τὸ πάντα ἐν προνοίᾳ 

τοῦ ϑεοῦ τυγχάνειν καὶ μέχρις ὀρνέων καὶ ἰχϑδύων διοικεῖν τὴν 

αὐτοῦ πρόγοιαν. ὥσπερ γοὺρ κυβερνήτης, xar ἄριστος εἴη, τῶν ἀνέμων 
αἱσίως μὴ πνεόντων ἄπρακτον ἔχει τὴν τέχνη», τούτους δὲ προσλαιε- 

θάγων καὶ τῆς τέχγης αὐτῷ συμπραττούσης διπλοῦν τὸν δρόμον τοῦ 

πλοίου σὺν ἀσραλείᾳ ποιεῖται, οὕτως καὶ στρατηγὸς ἄριστος τὴ) 

εὐμένειαν τοῦ ϑεοῦ τεξωρακισμένος καὶ τῇ τάξει καὶ στρατηγίᾳ 

σὺν ἀγρυπνίᾳ κεχρημένος ἀσφαλῶς χαὶ τὸν πιστευόμενον αὐτῷ 

CONSTITUTIO 1I. 

γομίζωνται, διὰ τὸ πάντα ἕν τῇ -τρογοίᾳῳ τοῦ ZtOU 
18 3 34 . - 2 - 

κεῖσθαι καὶ αὐτὰ τὰ ἐλάχιστα δοχούγτα τὴ» αὐτοῦ 
πρόγοιαν διοικεῖν. 

31. “Οσπεὲρ γὰρ χυϑεργήτης πλοίου, xav πάτγυ ἄριστός 41. SEL pep nen & 

ἔστι, TOY ἀγέμοων αἰσίως up πγεόγτω» ἀἄπραϊχτον ἔχει 

τῇ» τέχγῃν», ξὰν δὲ τούτους προσλάϑηται χαὶ τὴν τέχγην 
ἔχη συμττράττουσα), διπλοῖ» τὸν Üpóuor τοῦ πλοίου 

σὺν» ἀσραλείᾳ ποιεῖται, οὕτω xul ἄριστος στρατὴη)ός, 
ἑὼν τὴ» εὐμέγειαν τοῦ Ξεοῦ ἐγδύσηται καὶ τῇ τάξει 
χαὶ τῇ στρατηγίᾳ σὺν ἀγρυπνίᾳ καὶ ἐπιιιελείᾳ χρήσηται 
καλῶς, xoi τὸν πιστευόμεγ0}" αὐτῷ στρατὸν» ἀσφαλῶς 

465. 466. ἐν τῆ τοῦ ϑεοῦ κεῖσϑαι προνοία A P,E || 466—467. καὶ παρ᾽ 

αὐτοῦ διοικεῖσϑαι καὶ αὐτὰ τὰ ἐλάχιστα AP,E || 468. πλοίου omm. Α Ῥ' Εἰ || 

469. αἰσιως W (in mge: ἐπιτηδείως), αἰτίως M, καλῶς AP,E || 470—471. 

ἔχει δὲ καὶ τὴν τέχνην AP,LE || 471. ἔχει codd, ἔχῃ Migne; lectio est vulga- 

ritas librarii codicis (X (v. Praef-em) || συμπρ.1 συνεργοῦσαν αὐτῶ AP,E || 

472. οὕτως οὖν xci AP,E || 4783. τὴ, εὐμ. v. 1 τὴν v. Ü. φιλανϑρωπίαν 

AP,E || 473. ἐνδύσηται] ἔχη xoi τὴν poáj9suar AP,E || 473—474. xai τὴ 

τάξει καὶ τῇ στρατηγίᾳ] τάξῃ δὲ (xoi add. P,E) χαλῶς τὸ σιράτευμα καὶ 

AP, E || Post. ἐπιμελείῳψ inserunt AP,E: τῇ στρατηγία (στρατηγεία E) || 475. 

καλῶς omm. AP, E. 

6. 692. 



[p. 95. M.] 423. 

36 

στρατὸν ὀιοικεῖν καὶ τῇ ποικίλῃ γνώμῃ τῶν EySQ0v ἁρμόζεσξαι 

δύναται τὰ μὲν εἰσηγουμένης πρὸς τὸ συμφέρον, τὰ δὲ πρὸς αἰσιον 
πέρας τὰς βουλος ἀπουτελούσης. 

4. Εἶτα πρᾶν τὲ καὶ ἀτάραχον τοῖς ἐντυγχάνουσι γαΐνεσδαι, 
λιτόν τὲ χαὶ ἁπλοῦν περὶ τὴν δίαιταν χαὶ qooeoíar, καὶ μὴ 

ποικίλον καὶ κομπὸν περὶ τὴν εἷς ἑαυτὸν δεραπείαν». ἀγρύπνως τὲ 

CONSTITUTIO II. 

διοικήσει καὶ τῇ ποικίλῃ γγώμῃ TOT ἐχξρῶν GYTIOTQU- 
τεύσασξαι δύγαται. ἡ 7 γὰρ τοῦ Ξεοῦ πρόγοια τὰ μὲν 
διδάξει πρὸς τὸ συμφέρον, τὰ δὲ πρὸς ἀγαξὸν πέρας ἀπο- 
τελέσει. τοιοῦτος TOÍTUT, εὐσει Js uer περὶ τὴ» πίστιν, 
δίκαιος δὲ περὶ τὰς πράξεις ὑπάρχον, ὥσπερ Ξεμελίῳ 
ἀγαξῷ xal ἀσαλεύτῳ ἑποιχοδομιεῖ xal τὰ ἄλλα ἀγαξά. 

98, γεγοῦ xa ἀτάραχος τοῖς ἐγτυ) χάγουσι" 

τὸ γὰρ. ἄγριο» τοῦ ἤξους μισητὸν καὶ φευχτόν. 
30. “ιτός τὲ χαὶ ἁπλοῦς περὶ τὴ» δίαιταν καὶ τὸ 

» : 2 c PN 7 9 ' s EE Ἵ : 
ἐγδυιίια ἢ γὰρ πολυτέλεια XOÀ ποικιλία TOT. DQOLUGTOD - 

) 3 2 " : » 

καὶ erÓvudrOY τὰς αγαγκαίας δαπάγας εἰς UTOAOT 
ἐξαγτλεὶ. 

416. τῶν ἐχϑρῶν γνώμη AP,E || 477. δυνήσεται A.E, δυνήσηται P, || 478. 

πέρας] τέλος A.P, || 478—479. ἀποιελειώσει habet. Meursius || 481. καὶ τὰ 

ἄλλα ἀγαϑὰ ἐποικοδυμεῖ ςεἐποικοδόμει P,E) A P,E || 482. ἐνευγχάνουσιν W || 

483. μισητὸν καὶ φευκτὸν] καὶ μισεῖται καὶ ἀποστρέφεται A P,E || Pro 484— 

487. A P,E habent: λιτός τὲ καὶ ἁπλοῦς περὶ τὴν τροφὴν καὶ τὴν ἔνδυσιν" ἡ 

γὰρ πολυτέλεια καὶ ποικιλία τῶν βρωμάτων (cf. XVIII, 105 ed. Véri) καὶ ἐνδυ-- 

μάτων τὰς ἀναγκαίας δαπάνας εἰς μάταιον καταναλίσκει || In W ad δίαιταν in 

mge: τροφη», — ad ἔνδυμα : τῇ» ἕνδυσιν, — ad [ποικιλία]. er vers τρόψαις 

“αὶ ale εἐδυσεσι (/) πολυεῖδον || 485—480. Verba e£ ποικιλία . 1 .΄. &rüv- 

ucro perierunt. in MW || 487. ἐξα λὰ MW, ἐξα τλεῖ Vári. 

480 

"ὃ. oo e 



490 

405 

500 

3 

Ἴ ^ o- - » Á , , RJ , Cx M 

καὶ ἐπιμελῶς τοῖς ἀναγκαίοις μάλιστα πράγμασιν ἐντίξεσξαι, καὶ 
, e ; , € er - E - " ? - κ 

“ἡ ῥαξύμως καὶ ἀμελῶς, core τῇ ἐπιμελείᾳ καὶ ἐπιμονῇ καὶ τὰ 
22 hrs " E 3 ^! τ t " YS ^, Ρ RS. 2257: by iN . x πάνυ δυσχερῆ τῶν πραγμάτωι ῥαδίως κατορξδοῦν δύνασξαι ὁ γαρ 

: 357) /TPTY- : vsu Xn ers nS ne περι βρονῶν πράγματος πάντως UT αὐτοῦ seQupoorizijoerau. 
CY DE - , ἡ 3 " * " 

9. Τὰ δὲ μεγάλα τῶν πραγμάτων πολλάκις βϑουλεύεσδαι καὶ 
Ἁ . - , } € € , τ * - - ^ 

τὸ Ooxoór συντόμως καὶ ἀσραλῶς, ὡς δυνατόν, ἐπιτελεῖν" τῶν γὰρ 
, Ὕ [D 7 3e*€* 4X - 2 , » " 

πραγμάτων ἰατροὶ οἱ καιροί. ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀρχομένοις ἰσῶς προσγέ- 

CONSTITUTIO. 1I. 

40. ᾿“γρύπνως δὲ καὶ ἐπιμελῶς τοῖς ἀγαγκαίοις πρά- 
yu. ἐπιβάλλων, καὶ wm] Qazüéuog xal ἀμιελῶς. ἡ γὰρ 
ἐστι((ἔλεια χαὶ ἡ ἑπιιογὴ καὶ τὰ πάνυ δυσχερῆ τῶν 
πρα) μάτων ῥαδίως κατορξοῖ χαὶ ὁ χαταρρογῶν πρά- 
γματος καταφρογηξήσεται ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

41. ἐπὶ δὲ τοῖς μεγάλοις καὶ ἀγαγκαίοις τῶν πρα- 
jukmor wuj0ér χωρὶς JovAns διαπράττου, εἰ τάχα δὲ καὶ 
ϑραδέως βουλεύσῃ, ἀλλὰ TO gdgovievzér GurrOuog καὶ 
(k Gg As, ὡς δυνατόν, ἐπιτέλει, ὡσπερ ἐπὶ τῶν γοσημάτον 
UE ; : οἱ ἰατροί. 

42. 424a. καὶ τοῖς ἀρχομένοις ἴσως προσφέρου, μηδὲν 

xata. 00607210421 ρίαν coy Zo eros, ἀλλὰ πᾶσιν ἴσως κατε 
τῇ» τοῦ δικαίου φύσι» ὑπεξερχόμκμιεγος. 

489. ἐπι} ἐγχειρῶν AP,E || ῥαϑύμως codd. | 490. W in mge ad 
δυσχερῆ habet OvczoAe, ad ῥαδίως (sie codd.; cf. ad ῥαϑύμως, δαδίως Crónert. p. 
91) εὐχόλως || 491. εὐχύόλως AP,E || 491]. 492. Cf. Proverb. 13, 13 || 493— 

494. Pro 'Exi . . . . μηδὲν A P,E habent: μηδὲν (μὴ δὲν Α ἘΠ δὲ τῶν μεγά- 

λῶν καὶ ἀναγκαίων πραγμάτων || 495. Post βουλευϑὲν inserunt P,E καὶ 
ὦ y ΄ , , ,*5 , 95m DL 4 

δόξαν εἶναι συμφέρον || 495. συντόμως ἐπιτέλει (ἐπιτελεῖ DE) καὶ ἀσφαλῶς, 

ὡς δυνατόν AP,E omissis verbis ὥσπερ ἐπὶ τῶν γοσημάτων οἱ ἰατροί || 498. 

ὑποχειρίοις AP,E || ἴσως} ἐπ᾿ ἴσης πᾶσι A, πᾶσιν ἐπίσης Ῥι, πᾶσιν ἐπίσης E; 

ef. Cecaum. 4, 25 et 8, 17 || 500. τοῦ omm, P,E || ὑπεξερχόμενος in. ἐπεξερχύ- 

Heros (conlatis inferioribus, 506. et 510.) mutare nolui. 

44, 

45. 

46, 



47. 

[p. 26. M] 

88 

n , - c ? - » i] , 2^ » 

ρέσξαι χαὶ μήτε χαύνως διακεῖσξιαι Él τοῖς ἀπὸ κακίας ἢ GULE- 
΄ , € " i ^ e Ἢ Y - 2 €* ' , 

λείας ἁμαρτανομένοις διὰ TO καλὸν εἶναι δοκεῖν, (οὐδὲ γὰρ καλόν 
B E s ; E , AN 7“ aes ἫΣ 
ἔστι τὸ συγεργεῖν κακίᾳ καὶ ῥαξιυμίᾳ), μήτε δὲ πάλιν δι ἔγδειξιν 

^ 

ἐγδραγείας προπετῶς χαὶ ἀδιακρίτως τας ἐπεξελεύσεις ποιεῖσξεαι τὸ 

uir γὰρ περιρρόνησιν χαὶ ἀπείξειαν δέρει, τὸ δὲ μῖσος εὔλογον 
/ 

ἢ D 3t » - " c , , 2 
“ιν TOUC δξ QUTOD καῤρτπουύὺς. ἐχατερο)} TOLVUDY CV ἀμετρίᾳ κει ξγ0}} 

κρεῖττόν ἔστιν ὃ μετὰ δικαιοσύνης γόβος, τοῦτ᾽ ἔστιν» » κατὰ τῶν 
ἁμαρτανόντων μετὰ τὴν γύμνωσιν» τῆς αἰτίας εὔλογος ἐπεξέλευσις, 
ἥτις οὐ κόλασις, ἀλλὰ σωρρονισμός ἔστι τοῖς εὐβρογοῦσιν» ἀγξδρώποις 
γυλάττων τὴν τῶν πραγμάτων τάξιν καὶ ἀκολουξίαν. 

CONSTITUTIO II. 

43. Μηδὲ za roc καὶ ῥαξύιιως διάκεισο ἐπὶ τοῖς ἀπὸ 
κακίας ἢ «αμιελείας ἁιιαρταγοιιέγοις διὰ τὸ δοχεῖ»ν eirau 

καλόν, (οὐδὲ γὰρ καλόν ἔστι τὸ συνεργεῖν xaxiq xai 
ὑαξυμίᾳ, μάλιστα ἐπὶ τῶν χαιρίων καὶ ἀγα) καίω» πρα- 
; eror), μηδὲ πάλι» δι᾿ ἔνδειξιν» αὐστηρίας προπετῶς xai 
ἀδιαχρίτος τὰς ἐπεξελεύσεις “ποιοῦ. ἐχεῖγο LEY γὰρ περι- 
γρόγησι» καὶ ἀπείξειαν» péget, τοῦτο δὲ “ἴσος εὔλογον 
καὶ τοὺς ἐξ αὐτοῦ καρπούς" κρεῖττον γὰρ 0 tera δικαιο- 
σύγης pógos καὶ ἢ, ut T "rj ÜÉLTOGU. τῆς αἰτίας εὔλογος 
QW ἥτις OU χόλασιςζ, ἀλλὰ σωρρογισιὸὺς τοῖς 

ΦΟΟΥ οὔσι λ07 ζεται. 
»-Y 

501. ἘΤΡῚ codd. || 501—502. ἐπὶ τοῖς ἁμαυτήμοασι τοῖς ἀπὸ (ἅπο A) 

κακίας ἢ ἀμελείας ἁμαρτανομένοις AP,E || 502---508. εἶναι καλός AP,E || 

508---504. τῇ ῥαϑυμία καὶ τῆ κακία AP,E || 504. καιρίων W, χαίρων M, 

μεγάλων AP,E || 506. Ad ἐπεξελεύσεις ἍΤ in mge τὰς τιμωρίας habet || 507. 

ἀπείϑιαν (sic) P, || 508. καὶ τοὺς ἐξ αὐτοῦ καρπούς omm. AP,E || χρεῖττογ 

omm, A P,E || οὖν W || ὁ γὰρ A?P,E || 509. μετὰ φανέρωσιν A. P,E || 510. 

ἐπεξέλευσις A P, E; sic etiam ÜUrbicius; ὑπεξέλευσις M. W . notione hic demutata || 

511. εὐφρονοῦσι] καλῶς φρογοῦσι A. P,E. 

505 

510 



39 

CONSTITUTIO II. 

44. Πρὸ πάγτων δὲ ἐπὶ πολέμους ὁπλιζόμεγος ἀπο- 48. 
σχόπει δικαίαν εἶγαι τὴ" ἀρχὴ» τοῦ TOIOUTOU πολέμου 
xui um χεῖρας ἀδίκους ἐπίϑαλέ ποτὲ κατὰ TOACUÍOT, εἰ 

- (ἣ πρότερον ἐχεῖγοι διὰ τῆς συγήξους αὐτῶν ἀσεβείας 
ἐχστρατεύει» ἀπαρξάμεγοι Tir ἡμετέραν καταδράμωσι:. 

45. 'Huor γὰρ ἀεὶ τὴ» εἰρήνη» καὶ πρὸς τοὺς ὑπη- 49. 
κύους x«l πρὸς τοὺς ϑαρϑάρους διὰ Χριστὸν τὸν καξ᾿ 
ὅλου ϑασιλέα xal Ξεὸ» ἀσπαζομένων, ξιὼγ καὶ τὰ rj 
τοῦτο Ριλοῦσι τοῖς ἰδίοις 67 χαλιγούμεγα ὕροις χαὶ war 
ἀδικεῖν ἐπαγγελλόμιεγα, χαὶ αὐτὸς OU AUT αὐτῶν τὰς 
χεῖρας σίστειλον καὶ avait Τὴ» pur tjm eu p λίοις “ἥτε 
ϑαρβαριχοῖς χατιάχραιτε. 7 ll 2 “ἀρ δ) χαλέσεις τοῖς € ἐχξροῖς e. 696. 

ἤγουν» — un ἀπάρχεσξαι χειρῶν ἀδίκων οὐδὲν ὑπὸ σοῦ 
$5 δικουκἐν ους, -- ταῦτα ἄρα καὶ αὐτοὶ — ιιηδὲν ἐγαντ or 

δρῶντες xarà τῶν ὑπηκόων τῆς ἡμῶν δασιλείας, ἀλλ᾽ 

φι - GU 

52 I 

512—513. ἀπόβλεπε A, ἀπέβλεπε P,E || 514. ἐπίβαλε ποτὲ M, ἐπίβαλλε ποτὲ 

AP,E et in W post correcturam ex e")eAe ποτὲ || 816. τὴν ἡμετέραν χώραν 

AP, E || χαταδράμωσιν P,E, καταδραμῶσιν M A, χαταδραμοῦγνται W || 518— 

519. καϑ᾽ ὅλου] τῶν ὅλων AP,E || 519. Verbum ἀσπαζομένων AP,E post 

εἰρήνην inserunt || 520. τοῦτο ἀγαπῶσι ΨΥ, ταύτην ἀγαπῶσι AP,E || τοῖς ἰδίοις 

ὅροις ἐμμένοντα A.P,E || 521. In mge cod. W compendium co, cui m. recentior 
ὡραῖον adscripsit || 522. μήτε A P,E || 523. καταμόλυνε AP, xarà uóAvre 

E; in mge cod. W: μὴ uóAvre || ἐγκαλέσεις σὺ A P,E || 524. Ad ἀπάρχ. in 

W habet margo: μὴ πρῶτος πρὸς πόλεμον ὁρμᾶ (sic!) || Verba ἤγουν μὴ 

ἀπάρχεσϑαι ἀδίκων omm. AP,E || 524—525. οὐδὲν ὑπὸ σοῦ ἀδικουμένους] 

ἀδικοῦσε μηδὲν ἀδικουμένοις ὑπὸ σοῦ A P,E || 525. ὁρα W, omm. AP,E || 

526. δρῶντες] ποιοῦντες AP,E; habet W in mge (romurrec) || Ad. ὑπηκόων 



[p.27.M.] 50. 

40 

CONSTITUTIO Il. 

5 

elgrevarrez — εγχαλέσουσί σοι. δεῖ γὰρ quc, ἀεὶ τοὺς (εἰ 
δυγατὸν τὸ ἐξ jor) uera πάγτον E o εἰρηγεύογ- 
τὰς, τοῖς εἰρηγεύει» βουλομέγοις ἔξγεσι καὶ μηδὲν ἀδικεῖ» 
τοὺς ὑποχειρίους ἡμιιὧν, ὡς τὴ» εἰρήνη} ἀεὶ τῷ» ἄλλων 
προτιμῶγτας ἁπάντων, συγειρηγεύει» ἐχείγοις. καὶ πολέ- 

(LOT. ἀπέχεσξαι. 
40. Εἰ δέ ye μὴ σωφρογεῖ τὸ ἀγτίπαλον, «ἀλλ᾽ αὐτοὶ 

τῆς ἀδικίας ἀτπάρξογται τὴ} ἡμετέραν χατατρέχογτὲς 
«2972; TÓTC ἄρα δικαίος αἰτίας προχειμἕγης, ὡς καὶ ἀδίκου 

πολέμου παρὰ TOY érarrion «ea yxonérov, Ξαρσαλέος 
καὶ σὺν προξυμίῳᾳ τοῦ κατ᾽ αὐτῶν ἐγ χείρει πολέμου, ὡς 
ἐχείγω» τὰς αἰτίας παρασχοιιἔγων χαὶ ἀδίκους χεῖρας 

xaT TOY ὑποτελῶν Quir ἀραμέγο)" xa Ξάρρει τότε, ὡς 
xal τὸ» τῆς δικαιόσύγης Ξεὸ» ἕξεις Bonzór, καὶ τοὺς ὑπὲρ 
ἀδελρῶ» «raÓeyóueroc ἀγῶγας ᾿παγστρατιᾷ τὴ». vixir 
ἕξεις. διὰ τοῦτο OUT προτρεπόμεξα τὴ» σὴ» ἐγδοξότηταᾳ 

gr 20 

540 

1 5 - ν - 9 τὸ 

διὰ πτάγτω» «ποσχυπεῖν δικαίας ποιεῖσξαι τὰς ἀρχὰς τοῦ. 
-m/ M / A - € * i -" ς 

πολέμου, χαὶ τότε τὰς χεῖρας ὁσπλίζειν κατὰ τῶν αδι- 
xov vTTOY. 

in mge cod. W: ὕπο των ὑποχειρα || τῆς )ασιλείας ἡμῶν A.P,E || ἀλλ᾽ omm. P, E; 

in :A- posterius. insertum a m. prima || 527. ἐγκαλέσουσιν 'W || 527—528. εἰ ὃ. 

τ. ἕξ ἡμῶν} in AP, E post εἰρηγεύοντας || 529. ἔϑγεσιν W A. || 5883. σωφρονεῖ 

Lamius, ooqoorjj M W || εἰ δὲ οἱ ἐναντίοι μὴ σωφρονοῦσιν AP,E]| Ad ἀντίπα-- 

Àor in mge cod. W : ἤγουν oi πολέμιοι || 584, ἀπάρξωνται MW, ἀπάρχογται GE || 

534—535. τὴ» ἡμιἐτέραν γῆνκαταβλάπτοντες A P, E; ad καὶ αἀτρέχογτες margo cod, 

W »oveosvorrsc- habet || 585. τότε εὐλόγου καὶ δικαίας A.P,E || ἄρα W || καὶ 

omm. A.P, E || 536. ϑαρσαλέως] margo cod. W : ἐνύαρσως || 587. ἐγχείρει] ἀπάρχου 
AP,E || 70... ἐγχείρει πολέμῳ, an magis (rà) TOÜ ... . πολέμου ἢ ||. 538. ταῖς 

αἰτίαις -P,E. || 539. ὑποχειρίων A P,E || ἡμῶν AP,E || ϑάρσει AP,E || 541. 

ὀγῶνος W || πανστρατιᾷ] τὴ» στρατιὰν AP, E || 541-542. τ. ». €] νικήσεις A P,E. 



550 

2560 

41 

[546—552.|] Ex eodem fortasse fonte, e quo XX 128 (Mgn) et 

Urbiciài VIII, 2, 83 haustum. 

CONSTITUTIO II. 

- / A 2 c/ -: ἊΣ ἝΞ 

41. Διὰ πάντων δὲ καὶ εν ἅττασι χρείττογα σεαυτὸν 51. 
rOr ὑποχειρίων ἀγαδεῖξαι δια) ογίζου καὶ χατεξαίρετον 
el; τὲ τὴν εἰς ΞΕΟΡ -τίστι» καὶ τὴ; εὐσέβειαν xai τὰς λοι" 

πὰς ἀρετάς" τοῖς γὰρ τῶν ἀρχόγτον γρογήμιασι γιλεῖ a0 

συγδιατίξεσξαι τὸ (QyÓUerOY. ὡς ἂν χατὰ τὴ» παροι- 
“ἰαν" μὴ ἔλαφοι λεόντων ἄρχωσιν, ἀλλὰ λέοντες 
ἐλάφγογ. 

- - - : Jw /« €! » 

ϑασιλικὴς JU 0T διατάξεως T4003 7 QT ἀξτὲρ TÓ Tc 
PES ) 2] , 2 ) " 

το σὐγτοκίας χρειῶδὲς ἐπὶ πλέον TÉOS οὐκ €( πιαρεχτείγεσξαι. 
ἡ: ν᾿ e - Ju C^. ) qi fX. 2«& Ed 

ἔξεστι δέ σοι ταῖς τὲ παρ UOT ExTEXZCLUÉYGUS ἰδίῳ ; YO-- 
ttg €T τῷδε TQ συγτάγιιατι καὶ προσέτι ταῖς κατὰ -ττλά- 
τὸς συγειλεγ έγαις | jr. £y τῇ παραλλήλῳ τῶν ταχτιχῶν 
uorogigAo τὴ» ἐχεῖξε} τῶν Zyrovuéror πλείογα xa ἀρ- 
κοῦσαν πορίσασξαι ὠφέλειαν. 

52. 

-- à "Ji , 5 * , € j £ n 

48. Καὶ ταῦτα €T σοι, ὦ στρατηγὲ, ὡς €Y σι γώ ber τῆς: 

[p. 28. M.] 

- ΄ / 15 2 / M t» E dtt Le E. 

49. Τούτων ovr egouerog αὔξει» xa προστιξέγαι τοῖς 52. 
) - / € » ee « Jo - 

αγαξοῖς ἔργοις TTQOZULUJZI)TL, ὡς (XY TTOAAGTAGOLLCOT. TI) 

548. εἰς alterum omm. MW, habet et r || 549—550. In mge. cod. W : »jovr 

οἷος ὁ αἀρχων ἐστὶ φιλοῦσι καὶ οἱ ἀρχόμενοι ὁμοιοῦσϑαι || φιλεῖ] ἀεί A P,E | 

συνδιατίϑεται A P,E || 551—552. Cf. XN, 128. (Mgn)) || 551. ἄρχουσιν M || 558. 

τοι A. || Ad. verbum 6vróvet in mge cod. W scriptum erat aliquid hodie oblitte- 

ratum || 554. βασιλικῆς omm. AP,E || 555. οὐ συγχωρεῖ AP,E || 556—557. 

ἰδία ἐκτεϑείσαις γγώμαις AP,E || Const. XX. || 558. συνηϑροισμέναις A, 

συνηδροισμέναις P,E || 559. ovopiÀo] erant ergo adnexa «“Στρατηγήματα, 

sicuti ,Ineditis Tactieis Leonis? et ,Praeceptis Nicephori || 560. ovvrezecir 

AP,E || 561. ἐχύμενα ATP,E || 562. ὡς ἂν] ἵνα AP,E || ἐπαυξάνων AP, E. 

ó 



43 

CONSTITUTIO III. 

σπουδαίᾳ yroum τὰ χελευόμιεγα, πρῶτα uér Ξεὸν ἕξεις 
) ͵ - »- T ; 
ἑπαιγ έτη} TOY πράξεον, ἔπειτα δὲ καὶ τὸ ἡμέτερον xoa- 

, - E) - Y 3) 2 AE - * τος, γέρα TOT πότον ἑπάξια δι΄ poly xouiCóueroc. 565 

IIO A4EMIKON ILAPAXKEYGON 
διάταξις 26. 

Περὶ τοῦ πῶς yon ϑουλεύεσξαι. 

y A CREE M Dor ΟΣ ΕΣ EE Σ, 1. 1. Ἐπειδὴ δὲ πρὸ πάσης πράξεως βουλῃν ἡγεῖσξαι 
/ Y , E M 2 /- 2 PONE «y / D! 

χρεόγ, — διοίκησις γὰρ «προβούλευτος οὐχ ἀσβαλής, καὶ Sw 
) E - ,ὔ P] - e, σ , ; ^ € 

e 696. £x TOU παραχρῆμά τις (UT, πολλάκις κατορ!ξῶσαί TL ὡς 
€! ^ . 7 LI 7. 34423 2 , ' 

«tX καὶ βουλευσάμενος καὶ πράξας, ἀλλ᾽ οὐ νόμος τὸ 
1 1 - ᾿ nd Mec D ,/ 

᾿ς σππτάγι0} — διὰ τοῦτο χαὶ πρὸ TOY ἄλλων παραχελευό- 
7. 2 E * 

uezt σοι πάσης πράξεως ray xalas xal μάλιστα πολε- 
- * E / ! , - . , 

“ικῆς ϑουλεύεσξαί σὲ πρότερον UcTG. TOY ÜoxoUrTOY σοι 

e» 

φι 

563. Post σπουδαίᾳ Α Ῥ' Εἰ inserunt σου || 565. Pro γέρα τ. π. ἐπάξια A P,E 

τιμὰς ἐπαξίας τῶν πόνων habent || Ad γέρα W in mge: euoroz καὶ viue exhibet || 

ἐξ ἀμφοτέρων A, ἐξά μφοτέρων Py, ἐξαμᾳφοτέρων E || Constitutioni III. in codieibus 

constitutio quarta antecedit. Mewrsiwm secutus transposui et ego. Inscribitur in 

MWA πολεμικῶν παρασκευῶν διάταξις Ó (quae in W quasi evanida) 

περὶ τοῦ πῶς χρὴ βουλεύεσϑαι. Idem in P,E excepto illo πολεμικῶν 

παρασκευῶν || 569. ᾿Επειδὴ δὲ] ad constr. cf. Inc. seriptor Byz. saec. X., ubi et p. 52,4 

ita est legendum || 570. χρεὼ», M, χρὴ AP,E; ad zosór in W margo χρήσιμον 

ἀπαιτοῦν exhibet || ἡ γὰρ ἀπροβούλευτος (προβούλευτος P, E) διοίκησις A P,E || 

571. Pro ἐκ τοῦ παραχρημά τις αὐχὴ (αὐχεῖ MW; in W additum aliquid in 

mge hodie oblitteratum) πολλάκις A P, E exhibent: xceuzàrei (καυχῶτό P, E) τις 

συντόμως || t zeroo9 occ: A P,E || 572. Ad ἄλλ᾽ aliquid notatum est in mge 
- 3 ML TER I) ) , , 

cod. W hodie evanidum || οὐνόμως E (o m. r. suprascr.) || 574. ἀγαγκαίας πρόά- 

ξεως AP,E || 575. -σϑαι [σὲ] A P,E || προτέρων Ei (o a m. r, addito). 



qu oo ὧτ 

90 

CONSTITUTIO III. 

(XOT. περὶ ταῦ ΤῊ} ἀρχόντων, οἷον τουρι(άρ χων χαὶ TOY 
peti ἑπτὰ» δὲ τὸ δοκοῦ» ἐπὶ ϑεβαίου λόγου στῇ, τότε 
τὸ ἔργον, δι᾿ ὕπερ ἐϑουλεύσω, σπουδὴ καὶ | ἑπιιιελείᾳ 
“ἐταχειρισάμιεγος εἰς πέρας ἀγαγεῖν, εἴγε μηδὲν «παγτή- 
σοι ἑγαντίον, ὡς τὼ πολλὰ εἴωξε, προπυμήξητι. τῆς δὲ 

δουλὴς τὸ εἶδος τί τέ ἔστι» καὶ ὡς χατορξώσεις ταύτῃ} 

(ἀσ paos, ἤδη σοι διατάξοιιαι. 

2h Βουλὴ ἐστι διάσκεψις σιερὶ TOU πράξαί τι ἢ Lj 
πράξαι xal eb μὲν μὴ πράξαι, σιγὴ τὸ ErreUSer, εἰ δὲ 

EE» - "i * / - /t. 
ὅ πρᾶξαι, πὼς πρᾶξαι ἤγουν τὸν τρῦπο» τῆς σπράξεος, 

σοῦ πράξαι ἤγουν τὸν τύπον» τῆς πράξεως, ττότε πράξαι 

ἤγου» τὸν χαιρὸν τῆς πράξεως, τί πράξαι ἤγου» TO 

πράγμα, τὸ πραττόμεγο), τίς πράξει ἤγουν τὸ πρόσω- 

TOY, τὸ μιέλλον Τὴ» ϑουλὴν elc πέρας πράξεως ἀγα) 
2 

Εἴ) 
διὰ τί πράξαι ἤγουν τὴ» αἰτίαν, ἂν ἢ» 1 πράξις ὀφείλει 
γενέσδξαι. 

576. περὶ ταύτην] ἐν ταῖς βουλαῖς εἶναι AP,E || ἀρχόντων omm. P, || 

τουρμαρχῶν Α || 577. ἐφεξῆς] λοιπῶν AP,E || ἐπὰν] ἐπειδὰν A, re^ ἂν P, 

ἐπειδὰν ἘΠ: ἴῃ mge W: ἠἡγουν ὅταν » povAj κυρωϑῆ || τὸ δοκοῦν) τὸ κινού- 

μενον A,E || exi 5. λ. στῇ] βεβαιωϑῆ AP,E || 578. τὸ ἔργον, δι᾿ ὅπερ epov- 

λεύσω omm. AP,HE || μετὰ σπουδῆς καὶ ἐπιμελείας Α Ῥ. ἘΠ || 579. μεταχειρισά- 

γος omm. AP, E || πέρας] τέλος A, πέλαγος P,E; in mge cod. W: εἰς τέλος || 

ἀγαγεῖν] ἄγειν AP, ἄγειν E — addito αὐτὸς A, αὐτὸ P,E || Verba εἰγὲ με. ἄπ. 

£r. omm. AP, E || 580. ὥστε M; W in mge: ὡς πολλάκις συμαινει (s ἜΝΙ ὡς 

τὰ πολλὰ εἴωϑε AJP,E ὡς συμφέρον ἐστὶ (ἐστὶ ΑΛ habent, sed inserunt post 

βεβαιωϑῆ || προϑυμήϑητιε omm, ATP,E || 588---584. Post ἢ μὴ πρᾶξαι (πράξαι 

ΜΌΝΑΡ,) Ρ.ᾺΕ πῶς habent || 584. μὴ omm, P,E || πράξαι M, πραξαι W || 

σιγῆ A || 585. (bis) πραξαι W, πράξαι ΜΡ, ἘΠ || 586. (bis) roezot W, πράξαι 

M AP, E || ἤγουν τὸν τύπον" τῆς πράξεως omm. P,E || Loco verbi τόπο,’ folium 

scissum est in W || 588—588. ἤγουν τὸ μέλλον πρόσωπον P, E || 589. πέρας] τέλος 
δ" 

[p. 29. M.] 



ὧι 

[p. 30. M.] 

CONSTITUTIO IH. 

9. Ὃ δὲ βουλευόμενος xaS' ἑἕαυτὸν ἐξ ἀγάγκης 
πρῶτον τὴ» Ówkrowxr ἐλευξέραν ἐχέτω τῶν ἄλλων ἀτπάν- 
τῶν, μάλιστα δὲ TOY (ruxÓrrOT εἰς τὸ πράγμα, περὶ 

οὗ βουλεύεται, εἴτε ἔχϑρας ἢ φιλίας ἤ τιγὸος ἄλλου 
πάϑους. 

4. Εἶτα μηδὲ uror τὸ εὔκολον δοκοῦν ἐχλέχου καὶ 
τοῦτο πρόσεχε, ἀλλὰ πάγτα τὰ δυγατὰ γεγέσξαι πρό- 
ἥλεπε, ἴσως TOT πραγμάτων αὐτῶν μιετὰὰ τὴ» ἔγαρξι» 
ὑποβαλλομέγων καὶ ἄλλων ὑποβαλλόγτων χαὶ ἄλλο τι 
συμφορώτερον, ὅπερ παρέλιπες. 77 ALCUN 

9. Εἰ δὲ μὴ ἰδίως. ϑουλεύσασξαι, ἀλλὰ καὶ ἑτέρους 
παραλαβεῖν» πρὸς τὴ» διάσχεψφψι» ϑουληξείης, σεαυτὸν 

ὁμοίως éroltuxcor ἀπαξὴ, ὡς εἴρηται, ὥσπερ εἰ xad xax 
ἑαυτὸν ἐβουλεύσω. τοὺς δὲ συμβούλους παραλάμβαγε 
ἐμπείρους τοῦ πράγματος, προυρατιχοὺς xa στοχα- 

OTAXOV S, συμεταξεῖς καὶ ὀξεῖς εἰς TO γοῆσαι καὶ ἀσφαλεῖς, 
οὔτε σοί, τῷ θουλευσομέγῳ, ὑπείχογτας κατὰ χάρι», οὔτε 

AP,E; margo cod. W: εἰς τέλος || τράξεως omm. Α Ῥὶ Εἰ || 590. πράξαι M A, 

πραξαι W || πράξις ΜΠ || 593. Ad ἐλευϑέραν in mge cod. W: ἡγοῦ» sAev- 

Üsocr ἐχέτω ἄπο ἔχϑρας ἢ φιλιας || 598. τῶν ἄλλων éxárrov] πάντων τῶν ἄλλων 

ΑΡ,Ε || 595. ἢ ἄλλου 11/0: AP,E || 597. τὸ δοκοῦν εὔκολον AP,E || 598. 

τοῦτο MW (cf, Preuschen s. v. προσέχω 2.) τούτω A, τούτων P,E || 599. ἴσως 

om. P, || «eror]rór P, || μετὰ om. Α || 600. ὑπο ϑαλλομένων καὶ ἄλλων omm, 

MW || Praeverbium ὑπο [?e42órrov] in W abscissum || καὶ ἄλλα τινὰ AP,E || 

601. óvuqoooreoor Migne, συμφερώτερον MW, συμφέροντα AP,E || ἅπερ ATP, ἄπερ 

E || 602. Inde ab E? usque ad /?ovAn9 εἰης verbain W partim oblitterata partim seissa 

statui possunt || βουλεύσασϑαι ϑέλεις AP, || 608. ϑουλη δ είης omm. AP,E || 608— 

604. σεαυτὸν μὲν ὁμοίως A P, E || 604. Ad ἀπαϑῆ in mge cod. W : ἵνα μηδὲν ποιησης 

| ὡς cod. Meursii, ὥσπερ M W, καϑὼς AP,E || ὥσπερ AP, E, 

ὡς MW || 608, σοι W AP,E || ουλευσαμένω A, ovAcvouéro Pi, || ὑπήκοντας E. 

OryÜocr ἢ quitar 

595 

600 

605 



610 T 

61 σι 

620 T€ 

45 

622. Ex eodem fonte, equo XX 9 (Mgn.) - Urb VIII, 1, 5 

(et Ree. Ambr. VIIL, 2, 42?)? 

CONSTITUTIO III. 

Ἵ κυρίῳ τοῦ πράγματος, οὔτε ἀλλήλοις, λέγογτας δὲ 

) gour óuer 0r, ἀχεραίους τὲ τὰς γγώμας xal ἀπροσ- 
itn xod «ηδεμίαν ἐπιβολὴ» εξ ἑαυτῶ» παρέχογτας, 
ἀλλὰ τῇ αὖ τῇ ὥρᾳ τὸ συμφορώτερον δοχκιμιάσαγτας. 

6. Εἰσὶ γάρ τιγὲς ἑαυτοῖς τι ἐγορῶγτες lórov OU ÉQOT 7, 
N Ν ὃ N 

ἢ) ἑτέροις, οὖς ἀγαςτῶσι» ἢ κήδονται, καὶ ἐπισχοποῦγται 

rr χρίσι» τοῦ πράγματος καὶ πολλάχις οὐχ εγδιδόγτες 
παρατρέπουσι τὴ» γγώμην, εἰς ὃ βούλονται. 

7. Ern δὲ τῶν» ἀπορρήτῳ» καὶ χρυπτῶ» πρα) μάτων 
xq πιστοὺς παραλάμβαγε xal ἐγχρατεῖς καὶ μυστηρίων 
φύλακας xal μὴ ὑπὸ τὴν ἑτέρων ἐξουσίαν ὄντας, ἄλλως 

μηδὲ τῆς χρείας ταύτης πλήξους δεομέγης διὰ τὸ 
“«υστικώτερο». 

8. Καὶ βουλεύου uér βραδέως, εἰ (ἢ τις χρεία τὸς 

610. τὲ om. A || 610. 611. ἀπροσκλιγνεῖς] μὴ προσπαϑοῦντας P, μὴ πρὸς 

παϑοῦντας E; in mge cod. W: μὴ ρέποντας πρόστιγνας μηδὲ προπαϑοῦντας || 6n. 

ἐπιβουλὴν A || ἐξ αὐτῶν παρέχοντας ἐπιβολὴν P, E || 612. τὸ συμᾳορώτερον Migne, 

τὸ συμφερώτερον MW A, τὸ συμφερότερον P,E || 618. Pro éovróie . . . συμ ἔρον 

AP,E habent: ἢ i0 ἑαυτοῖς συμφέρον zooogcrres || 614. ἀγαπῶσι P, E || 614--- 

615. Verba ἢ κήδονται... πράγματος omm. AP,E || 614. Ad κήδονται scholiuni 

marginale est scriptum in W hodie oblitteratum || οὐκενδιδοῦντες M ; cf. Psalles p. 

237 || 615—617. Verba inde a τοῦ πράγματος usque ad χρυπτῶ) πραγ μάτω! in 

cod. W partim evanida extant, partim perierunt || 616. τὴν jov^jr AP,E || 

617. ἀπουρήτων καὶ κρυπτῶν) κρυπτῶν καὶ μυστικῶν AP,E || 619. τὴν omm. 

AP,E || ἄλλως τι] ,accedit, quod maximi momenti est^ (Hase) || 619. 62]. 

Pro ἄλλως τὲ . .. .. μυστικώτερον πλὴν οὐδὲ ἡ χρεία αὕτη πλυίασανς δέχεται 

διὰ τὸ μυστικώτερα εἶναι AP,.E || Ad ἄλλως margo eod. W: ἤγουγ ὅτι οὐδεν 

συμφέρει πολλοὺς εἰναι δια τὸ φυλαιιέσϑαι τὸ μυστηρίον || ὯΝ ἑὰ AP, ἘΝ. 

“- Em 



e. 697. 10. 

| p. 31. M] 

7[jls 

623 —624. Ex eodem fonte, unde X X 88 (Mgn.)-Urbicit VII, 2, 84? 

628—631. Ex eodem fonte, e quo XX 66 (Mgen.)-Urbicii VIII, D. 

26 (Rec. Ambros. VII, 2, 27)? 

CONSTITUTIO III. 

3 € ' E ͵ ) ON ) 

τάχος ἀπαιτεῖ. τὰ δὲ ϑουλευξένται σοι, εἰ μηδὲν ξμστο- 
31 7 ) J5 

δίζει, ταχέως ἐπιτέλει. 
?3 v. c » 5 

9. Keugor δέ, ὡς εἴρηται, xai τόπον ὁμοίως ἐχκλέϊγου ὁ 
χαὶ χατασχείαζε τῷ πράγματι οἰκεῖον, πλὴν «ἡ ἐπὶ σοὶ 
μόγῳ ἀγάφερε τὴ» περὶ τούτω» xglaur, «ἀλλ᾽ ἐπὶ πάγτας 
τοὺς χοιγωγούγτας τῷ πράγ, ματι ἅμα σοί. καὶ τί μὲν 
δέο) θὲ πράξαι, σχέπτου χαὶ uera πλειόνων βουλεύ ου, 
ἃ δὲ πρᾶξαι, gov λο σῃ, ΟὉ} ὀλίγοις. τῇ} δὲ χαλλίογα 
y rot ἑπιλεξάψεγος Ἀπ: παρὰ σεαυτῷ, ἵγα μὴ τοῖς 
ἐγα)τίοις XT artus χαὶ ἐπιϑούλευτος γέγηται. 

TO. Tu δὲ πράγεατα πλείογας χορηγοῦσι τοὺς 0x0- 
πούς" ἴσως τις περίστασις €x qrror TOY “ρῶν φαγερὰ 
γεγήσεται τοῖς GU? xt xAmuérou &r τῇ BovAm, συμβαλλο- 

pe T2; uS τῆς συμιθουλῆς. 

629- -624, Pro τὸ τάχος ἅπαιτεῖ Α P,E χατεπείγη συντόμως βουλεύσασϑαι || 

628. 624. ἐμποδίζη M W || 625. τόπων ἘΠ ubi o m. r. suprascripsit || 626. τῶ» 
πραγμάτων P, || 626—627. Verba μὴ ..... ἀνάφερε in AP,E post vocabulum 

xoioi leguntur || 628. Ad καὶ τί in mge cod. W scholium hodie oblittera- 

tum erat scriptum || 629. πράξοαι .M W || 630. πράξαι M; inde ἃ πρ. usque 

ad ἐναγτίοις haec tantum possunt legi in W^: γοις!] μέ» ἐπιλέξα ρα σεαυετω || 

σὺν ὀλίγοις πρᾶττε (πράττε P,E) AP,E || 632. xoroqori;] φανερὰ AP || 

καὶ som. vév] γένηται, καὶ εὐκόλως ἐπιϑ)ουλευϑῆ AP,HE || 633—634. τοὺς 

σκοποὺς (σχόπους E) χορηγοῦσι (χωρηγοῦσιν A) AP,E || An χωρήσουσι (—G6vy- 

χωρήσουσι) " sed cf. indicem ad Georg. Acropolitam (ed. Jeisenberg) T. p. 932, 

col 1. || 634. ἰσως] καὶ τάχα AJP,E || 635. τοῖς ἐν τῆ βουλῇ (συμβουλὴ Pi) 

συγκαλουμέγοις A P,E || 685---686, Pro συμιραλλομένη τῇ γνώμῃ τῆς σημβουλῆς] 

συμβαλλομένη τῇ βουλῆ AP,E, qui hàee verba ante χαγερὰ exhibent. 

c nu ct 

650 

635 
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ONSTITUTIO III. 

11. Πάντας δὲ χρὴ ῥέπειν χαὶ συγτρέχειν εἰς φιλα- 12. 
“ἢ ac E ELS A - ^ Y ^ / 

λήξη καὶ ἀπαξὴ συζήτησιν καὶ xiüeuoriar xai a00rY0txr 
τοῦ συγκαλέσαττος. 

΄ eu - "ow - 

4o — 19. TéAoc δὲ τῆς βουλῆς ἔστω σοι τὸ εὑρεξῆγαι εἰς 13. 
τί πράξεις καὶ πῶς πράξεις καὶ ποῦ χαὶ πότε, — εἰ δὲ 

«ἡ πράξης, καὶ διὰ τί ἄρα ov πράξεις; 
18. "Er οἷς δὲ ϑουλεύῃ καὶ &r τοῖς ἐμπίπτουσι τῇ 14. 

| JovAm σχοποῖς συγτρέχει» δεῖ ἅμα xol τὸ δυγατὸν χαὶ 
ws τὸ συμφέρογ᾽ τούτων γὰρ εἶγαι μὴ Ovrauéror ἀσξεγὴς 
ἡ ϑουλὴ xc terae αὐτόξεν οὖσα χαταγοεῖται χαὶ 
ὥστερ ἐγ) ὄψει ἡ αὐτῆς 440; (a ϑλέπεται. 

14. Ei γὰρ «ἡ σι «φέρει σοι, ὕπερ αν ϑουλεύσῃ, OU 15. 
“όγ0} οὐχ ὠγελήσεις, αλλὼ (μάλλον χαὶ βλάψεις. εἰ Ó* 

s χὺ πάλι» OU δύγασαι τὰ DovAevzérra πρᾶξαι, ματαία 

ἡ διάσχεψις εἰς ἀγόγητον τέλος διὰ τὴ; ἀδυγαικίαν 
καταγτῶσα. “μάλιστα δὲ χρὴ φυλάττεσξαι τὰς προχείρως 

eugiegouérag ér τοῖς πράγμασι βλάβας. καὶ γὰρ οἱ πολ- 
λοὶ ἑτοιιιοί εἰσι ταῖς uer φροντίσι» εὐφραίνει ι1 ἑαυτούς, 

2 σι ὧν 

15. Xguóiorári QUr ἔστιν ἕγταῖξα ἡ παγταχόξεν 10. 
περίσχεψις καὶ πάγτων τῶν γεγέσξαι δυγατῶν ὁ περὶ 

637. πάντα P, || 687---688. ες ἀληϑῆ καὶ ἀπαϑῆ (εἰς ἀπαϑῆ καὶ ἀληϑῆ 

P,E) συζήτησιν ῥέπει, AP,E || 638. καὶ εἰς φροντίδα καὶ πρόνοιαν ΑῬΙ ἘΠῚ 

640. τὸ εὑρεϑῆναι omm. P,E || &:]e& ὅλως AP,E || 641. c]; P,E || δὲ omm. 

A P,E || 642. μὴ πράξεις A P,E || 644 (0:7),—647. (ἀλογία) Ex his verbis in W 

haec tantum possunt legi: χαὶ τὸ δυνατὸν καὶ τὸ συμφέ! μη Ovre | καὶ iuo | oro- 

γοεῖϊ] αὐτῆς || 645. οἶμαι A P,E || 649. εἰ δὲ AP, E omisso αὖ || 651. ἀνόνητον) 

ἀνωφελὲς A P,E; Win mge habet || 658. £g erouéres A P,E|| 655. ἐμπίπτοι' 

codd. || 657. δυνατῶν yeréóU e. WAP,E. 

«τὸ δὲ ἐμπῖπτον τῆς! ϑλάθης un προβλέπει». [p. 39. M. 



18. 

CONSTITUTIO III. 

, 3 “ ΑἹ 1 s E 

τῇ)» σχέψι» ἀγαλογισμός. OU γὰρ προδώσεις σεαυτὸν 
Le ie PS - 5 Ξ - ΟΝ 

προπετείᾳ τυφλῆ, οὐδὲ ταῖς ἐπιξυκίαις TOT πράξεων 
γλιχόμεγος εἰς προδήλους χιγδύγους ἐμπέσης. 

Mrs i s die 35 HE 2) 28 
16. ΠΠᾺλι» δὲ τὸ δειλὸν τοῦ Ξάρσους χωρὶς οὐκ ἔστι) 

ΞῪΝ ΣᾺ, e ΣΙΝ με - M M M^ A , 2E AN 

αϑλαρδὲς poboUtuerog γὰρ τὰ ἀλογὰ "TQ TOUT. XO 
γ . - . / " 

τὰ ἐγαγτία σοι δυχούγτα παραλόγως πραγματευόμενος 
πολλάκις τῶ» Gottgiegórrar GOL πραγ τον χατημέλησας 
χαὶ τῆς αὐτῶν ἀπέστης πράξεως. 

17. Οὕτω «ἐν ovr σοι διὰ ϑσαχέογ, ῶ στρατηγξ, 

περὶ βουλῆς διεξελξόγτες ἑξῆς xal τῆς TOY πολεμικῶν 
TUM - » w/ ὡ 

ἔργῳ» r& xal πράξεον ταχτικῆς ἀπαρξόμεξα. 

1 MINON ILAPAX NE YON 
διάταξις Ó'. 

Περὶ διαιρέσεως στρατοῦ xai 
χαταστάσεως ἀρχόγτο». 

1, Κελεύομιξ»" τοίγυν τῇ O5 ξγδοξότητι xor ΤῊΣ 
Kroztr xai ἐξ ἀρχῆς συγήπειαν τοὺς στρατιώτας καὶ 

658. ἑαυτὸν W (cf. ΧΙ, 21), ubi usque ad οὐχέστιν (sic) haec tantum legi 

possunt: «4x οὐδὲ] πράξ) λους πάλιν, — cetera periere || 659. τυφ λῆ καὶ ἀπερι- 

σκέπτω A P,E || 660. γλιχόμενος omm. Α P,E || 661. τοῦ] καὶ A P,E || 662. Ad 

qoj06utros in W habet margo 5;0ur (ojo v cerros πολι ἀμετρὼς TO μὴ (4073 

περιπέσει»ν εἰς zurüuror καὶ ποιῶν (haee in rasura) τὰ ἐναντία τοῦ 62070U || 

παράλογα A P,E || 668. πραγματευόμενα P,E || 664. χαταμελήσας P,E || 665. 

ἀπάτης E || 668. τὲ omm. AP,E || ἀπαρξώμεμα M, ἀπαρξωμεϑα Wi; cf ΝΗ, 

1, VIII, 27, IX, 79 || 669—670. Constitutio IV. inscribitur: πὸ λὲ κει» ΟἿ 

πολεμιχὼν W) παρασκευῶν διάταξις 7 in AMW, διάταξις y (roi 

add. Pj) πολεμικῶν παρασκευῶν P, E; cetera (671. 672) in omnihus libris 

mss. sine. ulla. varietate yt tionum. 

660 

665 
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CONSTITUTIO IV. 

acp M » ἐξ , JU 2 * e Ως Δ DWS Y / 

ὑτὸ τοὺς ἀρχογτὰας αὐτῷ} ἐπιλέξασσαι, οὖς OQ δοκιμάσης 

680 

68: e 

ἱκαγτοὺς εἶγαι πρὸς τὴ» τοῦ πολέμου χρείαν. ἐχλέξῃ δὲ 
στρατιώτας ἀπὸ παγτὸς τοῦ ὑπὸ σὲ Ξέϊματος, μήτε 

παῖδας unre γέροντας, ἀλλὰ ἀγδρείους, | εὐρώστους, 
εὐψύχους, εὐπόρους, ὥστε αὐτοὺς Er τῷ ἐξπτεδίτῳ ἤγουν 
€r τῇ συγαγωγῇ τοῦ γοσσάτου εἰς τὴ» ἰδίαν στρατείαν 
ἀσχολουμέγους ἔχει» ἔν τοῖς ἰδίοις οἴχοις ἑτέρους, τοὺς 

γεωργοῦγτας χαὶ τὰ πρὸς ἀπαρτισι(ὸν χαὶ ἐξόςτλισι» 
τοῦ στρατιώτου χορηγεῖ» δυγαμέγους, δηλογότι ἐλευδέ- 

ρους τοὺς οἴχους ἔχογτας τῶν ἄλλω» ἁπασῶν τοῦ δημιο- 
σίου δουλειῶν. oU γὰρ ϑουλόμεξα τὸν ἡμέτερον συ- 

675. δοκιμάσεις A. || 676, ΟΥ̓, , Ined. Tactica Leonis const, XXXVI: Ποταπὸν 

εἶγαι δεῖ τὸν στρατιώτην; e δὲ στρατιώτας ixAéysoÓ Qu μὴ τοὺς ἄγαν 

γέους μήτε μὴν γέροντας, τουτέστι μήτε ἐλάττους τῶν εἴκοσι ὄντας ἐτῶν μήτε μὴν 

ὑπὲρ τὰ τεσσαράκοντα' τολμηρούς τὲ καὶ ῥωμαλέους εἶναι, πρὸς τούτοις εὐπόρους 

καὶ μὴ ἐνδεεῖς" ἐλεύϑεροι δ᾽ ἔστωσαν τῶν δημοσίων ἁπασῶν δουλειῶν οἱ καλούμενοι 

ἑταῖροι τούτων», ὡς ἂν τῶν στρατιωτῶν εἰς τὴν ἀποτεταγμένην αὐτοῖς ἐχ στρα- 

τείας ἀποδημούντων οὗτοι τῶν τὲ οἴκων καὶ τῶν γεωργικῶν ἔργων ἐπιμελοῖντο" 

οὐδὲ γὰρ ἀνεχόμεϑα τοὺς τῶν ἡμετέρων στρατιωτῶν οἴχους τῶν ὑπὲρ τῆς ἡμῶν 

βασιλείας καὶ τῆς τῶν “Ῥωμαίων φιλοχρίστου πολιτείας προκινδυνεύειν ἑλομένων 

ὑποκεῖσϑαι δουλείᾳ τινί παρέχειν μέντοι τούτους τὰ δημόσια μόνα τέλη καὶ 

πάνυ βουλόμεϑα. | 678. εὐρώστοιυς] ἰσχυροὺς AP,E; in W in mge || 679. 

εὐψύχους] W adnotat in mge προϑυμους | v0241590vs || 688. χωρηγεῖν M || Cf. 

Niceph. Phoc. De velit. bell 239, 10 et ss: τὸ δὲ osirror nmnürreor καὶ 

ἀναγκαιότερον, ὅπερ τὸ πρύϑυμον αὐτῶν διεγείρει καὶ τὴν ἀνδρείαν" αὔξει καὶ 

τῶν ἀτολμήτων ἐρεϑίζει κατατολμᾶν, τὸ τελείαν ἔχειν ἐλευϑερίαν τὰς ἑαυτῶν 

οἰκίας καὶ τῶν ὑπηρετουμένων αὐτοῖς στρατιωτῶν xoi τοὺς περὶ αὐτοὺς ἅπαντας. 

τοῦτο γὰρ ἀρχῆϑεν καὶ ἀπὸ παλαιοῦ εἰς αὐτοὺς καὶ συνετηρεῖτο καὶ διερυλάττετο" 

καὶ εὑρήσεις τοῦτο νενομοϑετημένον παρὰ τῶν πάλαι ἁγίων 

καὶ μακαρίων βασιλέων, καὶ ἐν τοῖς τακτικοῖς βιβλίοις αὐτῶν 

ἐγγεγραμμένον. || ἐλευϑέρους δηλονότι A P,E || 684. πασῶν ATP,E. 

€. 700. 

[p. 33. M.] 
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€ E M ' ς , ἜΣ 

Onas. Strat. Cap. II. 3. λοχαγοὺς δὲ καξιοτάτω καὶ ταξιαρχοὺς 
Ly . / Y Men € , Now ) - 34 

καὶ χιλιάρχους, καὶ εἰ τινῶν ἀλλων ἡγεμόνων προσδεῖν αὐτῷ δόξαι, 
M ? - ^v ) ΄ 2, 

σοὺς εὐνουστάτους τῇ πατρίδι, πιστοτάτους, εὐρωστοτάτους, ÜrSer 
T 2 € 2 "o; n ' ) ͵ Ἢ EUN ) " 

Ó οὐθὲν αν χωλῦοι XO «τοὺς ευπορωτατοὺς χαϊν TOUC εἑυγεγεσοτατοῦυς. 

CONSTITUTIO IV. 

στρατιώτῃ» (oUro γὰρ ἐγὼ χαλῶ TOY ἀριστεύει» U£A- 
Aorra ὑπέρ τε τῆς ἡμῶν βασιλείας καὶ τῆς φιλοχρίστοι 
vor Ῥωμαίων πολιτείας €r τοῖς κατὰ πόλεμον ἔργοις) 
πλὴν» uóror τοῦ δημοσίου τέλους ἑτέρᾳ ὑποχεῖσξαι otq- 
δήττοτε δουλείᾳ. 

2, Διαιρείσπω τοίνυν ὃ πᾶς (aO σὲ στρατὸς εἰς τά- 
γματα ἤγου» τὰ λεγόμεγα βάνδα διάφορα καὶ ἔτι 
ὑποδιαιρείσπω εἰς δεκαρχίας, καὶ χαταστησάτωσαν εἰς 
τὰ λεγόμεγα χουγτουβέρτια. ταῦτα δὲ γιγέσξωσαν καὶ 
αἀττὸ πέντε πολλάκις καὶ ἀπὸ δέκα arOgOr ἤγουν κατὰ 

δεκαρχίαν ἢ &r χουγτουβέργι» ἢ δύο. 
9. Καὶ ὁ μὲ» στρατὸς ὅλος διαιρείσπω οὕτως εἰς 

τάγιιατα χαὶ εἰς δεχαρχίας, ἐπιστήτωσαν δὲ αὐτοῖς 
ἄρχοντες κατὰ βάνγδα καὶ δρούγγους xal τούρμας καὶ 
τὰς ἄλλας δὲ οὔσας ἀρχὰς οἱ ἱκαγώτατοι ἤγουν» ὅσοι 
καὶ πιστοὶ χαὶ eUyrOuorec φαίγογται τῇ Pouodxi ἡμῶν 
πολιτείᾳ, «αρτυροῦγται δὲ xoi ἀγδρειότεροι. οὐδὲν δὲ 
κωλύει χαὶ εὐπορωτάτους αὐτοὺς εἶγαι χαὶ εὐγεγεῖς 

κατά τὲ τὸ yéroc x«i τὴν τῆς ᾿ ψυχῆς ἀρετήν᾽ τὴν μὲν 

686. οὕτως A P,E || 6983. χαταστήτωσαν ATP,E || 694. κουτουβέργνια W, 

χοντουβθέρνια ceteri || 696. xovrovpéoriv W, κουντουβέρνιον Py, xovvov[éoriv M, 

xorrovpéorir AE || 697. ὅλως P,E || 699. καὶ τούρμεας omm. AP,E || 700. 

δεούσας P,E || 701—702. τολιτεία ἡμῶν (ὑμῶν Pj) PE || 708. εἰναι αὐτοὺς P,. 

690 
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b. οϑὲν τὸ “ἕν εὐγενὲς ἐπὶ τούτων προκριτέον εἷς πρόχειρον ér 

ὀξεῖ καιρῷ δοκιμασίαν, T τὸ ὁ᾽ ἐν εὐπορίᾳ, éreidi] amo Ae oat τε καὶ 

Θοῦναι στρατιώταις οἱ €x περιουσίας δυνατοί. χορηγία δ᾽ dao τῶν 
ἡγουμένων ὀλίγη πρὸς τοὺς ὑποταττομένους εὐτούστερα παρασκευάζει 
τὸ πλίδη καὶ ἀσγραλεῖς αἱ “ειξόγων πίστεις πραγμάτων τοῖς περὶ 

πλειόνων κινδυνεύουσιν, X. τ. À. 

Cap. III. Περὶ τοῦ ἔχειν τὸν στρατηγὸν βουλευτάς. 
y "ligeíoze δ᾽ ἤτοι" συνέδρους, οἱ ucSé&ovow αὐτῷ πάσης βουλῆς 
καὶ κοινωγήσουσι γνώμης αὐτοῦ οἱ τούτου ἕγεχα ἀκολουξήσοντες, 

ἢ ἐξ αὐτῶν τῶν ἡγεμόνων τοὺς ἑντιμοτάτους μεταπεμπόμενος συνε- 

! Conicio ἡ δ᾽ εὐπορία. — ? Pro δ᾽ ἤτοι] δὲ τοὺς κρείττονας tento. Cff. ,Ined. Tucl. L.* T 

CONSTITUTIO IV. 

ws δὐγένεια» ἔχει», ἵγα ὦσι πρόχειροι ἔν ὀξύτητι χαιροῦ 
περὶ τὰς χελευομέγας αὐτοῖς πράξεις, τὴ» δὲ εὐπορίαν, 
γα δύίγογται στρατιώταις €x περιουσίας πολλάκις, εἰ 
δεήσοι, χορηγεῖν" χαὶ γὰρ καὶ 0M; ? τάχα χορηγία ἀπὸ 
TOY jov, ueror «oyórror πρὸς τοὺς ὑποταττομέγους 

"ὁ Κγιρομέγη εὐγούστατα καὶ γίλια πρὸς αὐτοὺς παρα- 
σχευάζει TG πλήξη καὶ συγαγογίζεσξαι (καὶ “έχρι χαὶ 
τέλους) ἔν τοῖς, ὡς εἰχός, ξιιπίςτουσι κιγδύγοις. 

4. Οἱ δὲ μείζογες αὐτῶν xal ξγτιμότατοι χαὶ συγε- 
δρεύσουσι τῷ στρατηγῷ, οἱ δὲ xci παρέσυγται χαὶ 

n; μεξέξουσι σὺν αὐτῷ πάσης βουλῆς καὶ χοιγωγήσουσί 

705. εἰσὶ M, εἰσι W,—'707. Óvrarvo: W ; sunt vulgaritates librariorum || 

Ante στρατιώταις inserunt τοῖς W AP,E || 708. δεήσει AP,E || τάχα omm. AP,E || 

χορηγία] δόσις A.P,E || 709. ἡγουμένων omm. AP,E || ὑποχειρίους AP,E || 

710—711. Pro εὐγούστατα .. .. τὰ πλήϑη A.P,E habent: εὔνοιαν καὶ ἀγάπην τοῦ 

πλήϑους ἀπεργάζεται || Ad. εὐνούστατα margo cod. W: ἀγαπητικα" εὐγνώμονα || 

711. καὶ secundum om. ὟΝ || 741—712. καὶ τέλους] ϑανάτου A.P, E || 712. Verba 

ὡς εἰκός, ἐμπίπτουσι omm. Α Ῥ' Εἰ || κινδύνοις παρασκευάζει A.P,E || 718. ἐντι- 

μώτατοι W || 718. 714. συνεδρ.} συ, κάϑεδοοι ἔσονται AP,E || 714. οἱ δὲ codd. || 
7* 
[ 

4. 
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; c et , o 5 , B ͵ c κι c - , " 

ὁρευέτω, ὡς, & γὲ τις GY ἕγγοὴσῃ t&v μόγος, ὡς τὰ αὐτοῦ οὐ βεβαίως 
2 - ΄ ' c ] ) , ; ; 

οἵκειοῦται. 2. γνωμη γάρ 0j μὲν ἀνεπικοῦρητος LLOVOULLETI] STE OG EL 
L] N/ e ς » ἐς ^ - 5 E s E 

στερὶ τὴν ἰδίαν εὕρεσιν, ἢ ὁ ὕπο τῶν πέλας ἐπιμιαρτυρηξεῖσα πιστοῦται 
L] ^ D ) , )ηη ^4 , ) cr , Y i 

τὸ μὴ σραλερόν. 3. ov μὴν αλλὰ u$ οὕτως ἄστατος ἔστω τὴν 
-d y. A € Ρ VA c τῇ 7 AE : S ^q? ΩΝ πὸ ς / 

LGTOLOTY , ὡς GUTOY αἱ T STO LUSTOCI G5ULO'T CUP , LUI] s OUT(OC GU )j6, ὡς {ἢ 

CONSTITUTIO IV. 

που xal γγώμης, εἰ τύχοι, καὶ ἀπορρήτου xal χρυπτῆς. 
καὶ γάρ τις τάχα καὶ ἄριστος Or &rroci μέν τι χρήσι- 
μον, βεβαίως δὲ τὰ ἑαυτοῦ μόγος οὐχ οἰκειοῦται. γγώμη 
γὰρ ἡ ϑουλὴ ἑκάστη, ἡ μὲν ἀβοήξητος ovO« περὶ τὴν 
ἰδίαν εὕρεσι» μόνη» ἀποβλέπει, ἡ δὲ ὑπὸ χαὶ ἄλλων 

πολλῶν ἐπιμαρτυρηξεῖσα πιστοῦται χαὶ ἀγαραίγεται 
“μηδὲν ἔχουσα σφαλερόγ. 

5. Πρέπον οὖ» ἔστι» εἶναι τὸν στρατηγόν, (Vra. καὶ 
σάλι» GOL περὶ TOY αὐτῶν παραιγέσωιιε},) μήτε οὕτως 
ἄστατοῦ τὴ» διάγοια), ἵγα αὐτὸς ἑαυτῷ παγτελῶς 
ἀπιστῆ, μήτε οὕτως αὐξάδη χαὶ μογώτατογ, ὡς μὴ 

714—715. παρέσονται καὶ μεϑέξουσι σὺν αὐτῷ] συγκοινωνήσουσιν αὐτῷ (αὐτῶν E) 

AB,E || 715—716. Verba x«i κοινωγήσουσί που καὶ γνώμης, εἰ τύχοι omm. AP,E || 

715. Ad xou'er. in mge eod. W: ἤγουν ἵνα ὦσι (//7) καὶ evrot συμβουλοι καὶ 

εἰς τας χκρυφιωτερας βουλάς || 716. καὶ ὅπορρήτου καὶ κρυπτῆς}) μυστικῆς τὲ καὶ 

ἀποχρύφου A P,E || 717. Pro καὶ γάρ τις τάχα καὶ AP,E κἂν (x&v E, κὰν A) 

γὰρ exhibent || AP,E post ὧν inserunt ὁ στρατηγὸς || ἐννοεῖ μέν τι καὶ 

βουλεύεται χρήσιμον A P,E || 718. βεβαίως δέ τὰ... οἰχειοῦται)] τὴν δὲ 

ἰδίαν βουλὴν βεβαιῶσαι οὐ δύναται AP,E || Ante οἰκειοῦται m. rec. cod. W 
c οὐκ ineculeavit, quod libri omittunt || 719. ἡ βουλὴ ἑκάστη omm. AP,E || 

719—120. περὶ τὴν... üánopAéra] σφάλλεται περὶ τὴν ἰδίαν εὕρεσιν Α Ῥ' ἘΞ || 

720. ἡ δὲ καὶ ὑπὸ (ἀπὸ P,) AP,E || 723. Verba εἶναι τὸν στρατηγὸν post 

διάνοιαν (125) habent ΑῬῚ ΕἾ omissis verbis re . . .. παραινέσωμεν || 726. 

xai μονώτατον" omm. A P,F. 

725 
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915] 

Ἂν ΝΕ π᾿ ) c E Ξ 5: E - » 

τι καὶ παρ᾿ ἄλλῳ τοῦ παρ᾽ αὑτῷ κρεῖττον οἰεσδαι τοηξῆναι ἀνάγκη 
B M — 2* - 5 S € -) e ΧῸ 

γὰρ τὸν τοιοῦτον ἢ πᾶσι προσέχοντα καὶ μηδὲν αὑτῷ πολλὰ καὶ 
31:17 ΄ "on do 3-7 γ / 2 c - 

ἀσύμρορα πράττειν, ἢ ἡ μηδὲν" ὀλίγων ἀκούοντα, πάντα δ᾽ αὑτοῦ, 

πολλὰ χαὶ (μεγάλα) διαμαρτάνειν. 

1 NES Tactica -Leonis^ habent (1, 9): ἢ τοῖς ἄλλοις μὲν οὐδαμῶς, ἑαυτῷ δὲ τὸ πᾶν ἀεὶ ἐπιτρέποντα 

κακοῖς ὅτι μεγίστοις ἑαυτοὺς καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ πεοιβαλεῖν. 

CONSTITUTIO IV. 

ϑούλεσξαι παρ᾿ éréo0T χάλλιόν τι vOnSév GvauaSdr. 
αἀγάγκη γὰρ αὐτὸν ἢ πᾶσι τοῖς ἄλλοις κατὰ πάντα 
προσέχογτα χαὶ xoTG μηδὲν ἑαυτῷ πιστεύογτα | πολ- 
λάκις πολλὰ χαὶ ἀσύμφορα ur 7 ὑπ: mod 
«xocorra, πᾶάγτα δὲ ἑαυτῷ 
πολλάκις χαὶ μεγάλα διαμαρτάνει. τούτον δὲ" οὕτως 
ἐχόντων»; πρότερον» uér Soroudcouér σοι ἁστλῶς τοὺς 
καξισταμέν UG ἄρχοντα » εἰσ οὕτως καὶ τὰ yv ὡρίσματα 

αὐτῶν, ὡς €r συντόμῳ εἰπεῖν, διορισόμεξα. 
6. Πρώτη κεφαλὴ ὁ UM CUu καὶ μετ᾿ αὐτὸ» 

οἱ μεράρχαι χαὶ οἱ τουρμάρχαι, εἶτα δρουγγά- 
QuOL εἶτα οἱ κόμητες ἤγουν οἱ τῷ» λεγομένων βά»- 
δὼ» &ozorrec, εἶτα οἱ κέγταρχοι, ἐφεξῆς οἱ δέκαρχοι 

728. αὐτὸν Meursius habet assentientibus Lamio et Migneio; αὐτῷ codd. || 

729. προσέχοντι et πιστεύοντι P,E || μηδένα P,E || 729. 730. πολλάκις om. A, 

πολλὰ omm. P,E || 730. πράττεσϑαι P,E || μηδὲ E, μὴ δὲ A P, || 781. αὐτῶ P, EE || 

καταπιστεύοντι PE || 736. οὐ ss. ΟΥ̓, Ined. Tactica Leonis" XXXV, 1: Πρῶτος 

μὲν δὴ τῶν ἡγεμόνων ἁπάντων ὁ στρατηγός ἐστιν, εἶτα οἱ τουρμάρχαι, 

οἱ καὶ μεράρχαι λεγόμενοι, μεϑ᾽ oÜc οἱ δρογγάριοι, εἶτα οἱ κόμητες, 

μεϑ᾽ obg οἱ κένταρχοι --- χαλοῦνται δὲ οὗτοι καὶ ἑκατόνταρχοι — 

μετὰ τούτους λοχαγοὶ καὶ δέκαρχοι καὶ πένταρχοι, ἔτι γε μὴν πρὸς 

τούτοις οἱ τέτραρχοι καλούμενοι || 797. xoi ot τουρμάρχαι omm. A P, E. 

[p. 35. M.] 

e, 701. 



CONSTITUTIO 1V. 

γ € E z D , b] - 5 € 

ἤγουν Ot “0 ῦτοι TOY A€y 0t eror ΧΙ, δ OU, SUO T— 
, | ᾿ Cu m c / / ' 

ταρχαᾶν xi ép; ot TeTQUQX Ou, οἵτινες, Xo Ota TO 
5 ^ - A 

ἐσχάτους τοῦ στίχου τοῦ χατὰ TO βάξος ἤτοι TO πᾶχος 
Il T Y) 2 2 

τῆς παρατάξεως τάσσεσξαι αὐτοὺς χαὶ οὐραγοὶ Exa- 

λοῦγτο. ὃ γὰρ ἔσχατος TOU ὅλου στίχου ἤγουν τῆς 
, € » - 5 - 3 € €! €! 

αἀχίας ὡς ἐπὶ τῆς οὐρᾶς αὐτῆς οὕτως ἵσταται. 
- € A € 3 , - 

i. Καὶ αὗται uér αἱ Orotuaoiat TOY. ἀρχόντων. εἰσὶ 
ν 2 0^ M7 / . . 

δὲ xal ἕτεροι xaX ἕχαστον TOU ἤτοι BavOor διωρισ- 
ra . , ΄ 

μέγοι, οἷον βαγδοφόροι, σαλπιγχταὶ ἤτοι βουχι- 
γάτωρες, Ξεραπευταὶ ἢ ἰατροί, οἱ καὶ δεποτάτοι 

ν € d ^ , 

xal μαγδάτωρες xai παρακλήτορες, οἱ διὰ λόγων 
. ^ V ΒῚ - [4] € 

διεγείρογτες τὸν στρατὸν πρὸς τοὺς ἀγῶνας, οὕς. Ol 
d ji T. 2] I. .* 

πρὸ ἡμῶν, γεώτεροι δὲ τῶν ἄλλω» ταχτιχοί, Pouciori 
5 E [q , M 

καγτάτωρας 6éxaAoUvr xoi ἑτεροί τιγὲς σ«τρὸς TG 
. ; 9f "Ar Ξ h 
αγακυπτούσας χρείας ἀφωρισμέγοι, oior óxotporeg 
καὶ ot λοιστοί. ταῦτα γὰρ TQ rir «τολιτείᾳ γνωρίζεται 

397 ἢ - * - t. CAR 1 c 1 , 
τοὶ ὁγόματα TOY παλαιῶν OlynzérTOT, ἁπὲρ κατὰ χώ- 
ρα» ὑπομιγήσομιεγ. 

740. Ad exi cod. W margo habet: τῶν ορδένων || 742, κατὰ τοῦ "άϑος (/) 

P, || 746. Paragraphum ego distinxi || 747. Cff. ,Jnedita Tactica Leonis? XXXV, 

1: ὑπηρέται δὲ καϑ᾽ ἕκαστον τάγμα oi τὲ βανδοφόροι καὶ οἱ μαγδάτω- 

ρὲς, δαιπότατοί τὲ καὶ κρίβαντες xai οἱ ἐπὶ τοῦ τούλδου κα- 

λούμενοι καὶ πρὸς τούτοις οἱ λεγόμενοι μίγνσωρες ἢ μιγσουράτωρες, 

ἰατροί τὲ καὶ βυκινάτωρες || 747. 148. διωρισμένον P, || 148. σαλπηγηταὶ 

E || ἤγουν Α || 748. 749. βουκινάτορες MW || 749. ἢ omm. Ῥ' Εἰ || διποτάτοι 

A E, δαιτώτατοι P, || 750. μανδάτορες M W || 751—758. Verba οὖς .. . ἐκάλουν 

omm. AP,E || 753. καντάτορας codd.; vocabulum e lingua Latina sumptum 

et in Urbicio a cod. P καγτατώρων traditum (Il, 18) cum e scripsi; hie ab 

antecedente παρακλήτορες corruptum est verbum || 756—757. ἅπερ ..... bzou- 

γήσομε») omissa sunt in A P, E, 

140 
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CS € * DAN ΄ * , c - A 

Urbicii | 3,29: Στράτηγος τούνον προσαγορεύεται 0 TOU πᾶάντος 
- - ^ € 

στρατοῦ χορυγαϊός τὲ καὶ ἡγεμών, 
€ , ' € A , , /c 2 - 

3. ὑποστράτηγος δὲ ὃ τὴν δευτέραν τούτῳ τάξιν ἐχπληρῶν. 
ς NL K € - / i ) A] ? 

4. O δέ ye μεράρχης &oriv ὁ τοῦ μέρους τὴν ἀρχὴν &uste- 

πιστευμέγος. 

ΘΟΝ ΘΙ ΡΙΘ TV: 

8. Στρατηγὸς τοίνυν προσαγορεύεται ὃ τοῦ παΡ- 
τὸς στρατοῦ κορυφαῖός τε καὶ ἡγεμών, ὑποστράτηγος 
δὲ ὁ τὴν» δευτέραν τούτῳ τάξι» ἐχετληρῶν. οἶμαι δέ, ὡς 
οἱ παλαιότεροι ἡμῶν ὑποστρατήγους μὲν ἐχάλουν τοὺς 

στρατηγοὺς διὰ τὸ στρατηγὸν ἁπάντων» κυρίως εἶγαι 
τὸν ϑασιλέα, ἐκ προσώπου δὲ αὐτοῦ εἶγαι καξ᾽ ἕκαστον 
ϑέμα τὸν στρατηγόν, καὶ διὰ τὴν τοιαύτην αἰτίαν ὁ 

στρατηγὸς ὑποστράτηγος ἑχαλεῖτο, στρατηγὸς δὲ 
, 5 , c 2 / - - A ,ὔ 2) ^ , 

κυρίως ἐλέγετο ὃ €x προσώπου τοῦ βασιλέως ἐπὶ πάν- 
: 2 - , : τῶν κεφαλὴ ἀποστελλόμεγος, ἔχω» ὑποστρατήγους τοὺς 

ΜᾺ /, / ' 3 

τῶν Ξεμάτω» στρατηγούς, ὕπέρ ἔστι» ἀριστογ. 
"A Sore , ? » , 

9. Nór δὲ ὑποστράτηγος οὐ γγτνωρίζεται, εἰ μή τι ὁ 
» ͵ ͵ 

χαλουμέγος (t ἐράρχης. 
3 " DN C H 

10. Καὶ τουρμᾶάρχης ἐστί» ὁ ποτὲ καλουμξνος 
) € »" 3 M 2 , 

“ἐράρχης ἤτοι ὁ τοῦ μέρους τὴ» ἀρχὴ» EUTETTLOTEULUCTOG. 

758. et ss. Cff. ,lInedila Tactica Leonis?" XXXV. 9. Σ'τρατηγὸς μὲν οὖν 
ἔστιν Ó τοῦ στρατοῦ παντὸς ἀφηγούμενος καὶ τὴν πᾶσαν ἀρχὴν παρὰ τῆς βασι- 

λείας ἡμῶν ἐπιτετραμμένος καὶ τῶν ἡγεμόνων διὰ τοῦτο πάντων ἐξουσιάζων, 

τουρμάρχης δὲ ὁ τρεῖς δρούγγους bp ἑαυτὸν ἔχων || 160. τάξιν τούτω P, || 

οἶμαι ὑπολαμθάνω A P,'E || 761. ὑποστρατηγοὺς MW || 762. διὰ τὸ τὸν στρ. A || 

168. καϑ᾽ ἕκαστον εἰναι P, || 765. ὑποστρστηγὸς M, ὑποστράτηγος W, ὑπὸ στράτη- 

γος X. || 167. ὑποστρατηγοὺς M, ὑποστρατηγους W || 168. ὅπερ ἐστὶν W || 769. ὑπο- 

στρατηγὸς MW || τι omm. AP,E || 770. μενάρχης E || 771. ὁποτὲ ΨΙ͂ΝΑ. || 

TIl—T72. Verba χαὶ τουρμάρχης .. . μεράρχης omm. P,E || 772. τῆς ἀρχῆς P,E. 

7. [p. 36. M.] 
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10. 

11: 

e 

5. Μοιράρχης δὲ ὁ τῆς μοίρας ἄρχων, ὁ λεγόμενος δούξ. 
6. (Καὶ μέρος ἐστὶ τὸ £x τριῶν μοιρῶν συγκείμενον ἄδροισμα 

ἤγουν ὁροῦγγος. 
1. Μοῖρα δὲ τὸ ἔκ ταγμάτων ἦτον ἀριϑιμῶν ἢ βάνδων συγκεί- 

“γον qAQn3oc.) 

8. Κόμης δέ ἐστιν ἤτοι τριβοῦτος ὁ τοῦ τάγματος ἢ ἀρι- 
μοῦ ἢ βάνδου ἡγούμενος. 

9. ἡλάρχης δὲ προσαγορεύεται ὃ πρῶτος μὲν τῶν ἕκα- 
rorréQyor, δευτερεύων δὲ τῷ κόμητι ἤτοι τριβούτῳ. 

10. Ἑκατοντάρχης δὲ ὃ ἕχατὸν ἀνδρῶν ἄρχων, ὥσπερ 

CONSTITUTIO IV. 

ll. 490v; “άριος δὲ λέγεται ὁ tuas μοίρας ἄρχον, 
ἡτις ὑπὸ τὸ “μέρος τοῦ τουρμάρχου τάττεται. μέρος 
γάρ ἔστι» ἡ τοῦ Qua. TÓ EX τριῶν μοιρῶν} ἤγουν δρουγ- 
γ0} Gvyxelueror ἄξροισμα, μοῖρα δέ ἔστι» ἤτοι 0povy- 
γος τὸ EX TG (LOT GT ἤτοι ἀριξι ιν ἢ θάγδοων τῶ» Acyo- 
uéror X0 LUjT GT συγκεξίμεγ}0}. πλῆξος. 

l2: Κόμης δέ ἔστι» ὃ τοῦ ξἕγὸς τάγματος ἤτοι 

ϑάγδου ἀφηγού μὠξτος. 
13. Κέγ ταρχος δέ ἔστι» ὃ ἑκατὸν ἀγδρῶν ἄρχων» 

ἤτοι ἑκατογτάρχης, ὕστις καὶ ὑπὸ TOY χόμητα τέτακται. 

773. Off. Inedita. Tactica Leonis XXXV, 8: Δρουγγάριος δὲ ὁ δρούγγου 

ἄρχων ἕνός κ. τ. À. || 714. ὑπὸ τοῦ μέρους P,E || τάσσεται AP,E || 775. τούρμα 

codd. || 776. μοίρα P,E || 775. 776. δρουγγος W, δρούγγος E || ἀριϑμῶν ἢ 

βάνδων ego, ἀνδρῶν (e contaminatione ortum) codd. || 779. Cff. , Inedita Tact. 

L* XXXV, 4: Κόμης δὲ ὃ βάνδου ἄρχων ἑνός, ». v. A. || 779—"781. Verba ὁ 

τοῦ, EVÓG, «vo S e δέ ἐστι» om. P, || 781. Off. ,Inedita Tac. L XXXV, 1: 

Κένταρχος δὲ κχαλεῖται καὶ χεντηρίων ὁ ἑκατόνταρχος, x. τ. À. || 782. 

ἑκατόνταρχος P,E || 788. δέκαρχος P,E || Cft ,Inedita Tact. L. XXXV, 9: 

Ἱέκαρχος δὲ καλεῖται οὐχ ὁ δέκα ἄρχων ἀνδρῶν, ἀλλ᾽ ὁ ἐκ τῶν δέκα πρῶτος 

ze CE Üonso δὴ xoci πένταρχος οὐχ ὁ τῶν πέντε ἄρχων, ἄλλ᾽ Ó ἐκ τῶν 

πέντε πρῶτος" ὡσαύτως δὲ xci ὁ τέτραρχος. || {ΠΠ|αρχὴης δέ ἐστιν W. 

780 
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xui δεκάρχης ὃ τῶν δέκα πρῶτος xui πεντάρχης ὁ πρῶτος 

τῶν πέγτε. 

11: Ἰετράρχης δὲ ὁ χαὶ φύλαξ ἐστίν», ὃ λεγόμεγος ου ρα- 

γὸς καὶ τελευταῖος τῆς ἀκίας. 
12. BarÓogóooc δὲ ὁ τὸ σημεῖον τοῦ θάγδου βαστάζων. 
Urbicii | 3, 11: Πηποτάτοι δὲ προσαγορεύονται οἱ παρα- 

CONSTITUTIO IV. 

14. “Ζεκάρχης δέ ἔστι» ὃ τῶ» δέκα πρῶτος, ὥσπερ 
χαὶ πεντάρχης ὃ TOT πέγτε, ὅστις καὶ μέσος ἵσταται 
τῆς «xia. | 

15.| Τετράρχης δέ ἔστιν ὃ xoà φύλαξ, ὁ λεγό- 
μενος οὐραγὸς καὶ τελευταῖος ἱστάμενος τῆς απκίας. 
ὁ yàg πυκγότερος τῶν ἀρχόντων» διαμερισιὸς καὶ πλεί- 
ογας δεικνύει τοὺς γεγγαίους καὶ ἀγὸδρείους στρατιώτας, 

χαὶ εὐχερῶς ὑπακούει» xal ἐχτελεῖ»" ποιεῖ τὰ χκελευόμεγα. 
16. Καὶ βαγδοφόρος μέν ἔστι» ὃ τὸ σημεῖον τοῦ 

ϑάγδοι ϑαστάζογ. 
l7. ΔΖηποτάτοι δὲ προσηγορεύογτο πάλαι οἱ γῦγ 

188. 784. Inde ἃ πρῶτος usque ad ὅστις haec tantum possunt legi in W: 

τάρχης [πεν] || 784. καὶ prius omm. P, E || πέντάρχος (sic) E || 785. ἀκακίας E, 

sed inductum a m. rec, et in mge emendatum || 791—798. Cff. , /nedita Tact. L.* 

XXXV, 18:..... τῶν δὲ ἀνὰ τάγματα ὑπηρετούντων βανδοφόροι uir οἱ và 

κοινῶς καλούμενα φλάμουλα φέροντες, μανδάτωρες δὲ οἱ τὰς τῶν ἡγεμόνων 

ἐπιταγὰς ἐπὶ τοὺς στρατιώτας διακομίζοντες, δαιπότατοι δὲ καὶ κρίβαντες 

οἱ τῶν ταγμάτων χατόπι» ἐρχόμενοι καὶ τοὺς τραυματίας εὐϑὺς ἀναλαμβανό- 

μενοι καὶ τοῖς ἰατροῖς τούτους ἀποχομίζοντες. || 198. δαιπωτάτοι Py, διυιοτάτοι 

A E, δηποτάτοι M. W, quod hie retinui, habente Urbicio || τὸ παλαιὸν AP,E || 

794. σκρίβαντες ego, σκρίϊωνες libri; confusum etiam in glossis veteribus Basili- 

eorum; eff. ,Ined. Tac. Leonis? c. XLV: ἔγγιστα ὑπεξαιροῦνται δ᾽ αὖϑις ἀφ᾽ 

ἑκάστου τάγματος, δέκα μὲν κ. τ. λ. 'δέκα δ᾽ αὖϑις εἰς δαιποτάτους τοὺς καὶ 

8 

123. c. 704. 

13.lp. 97. M.] 

14. 



16. 

18. 

98 

L ec - - σα. M 2 - 7 ΄, , 

ZOÁAOU-OvrYTEG 717) T SCL χαὶ Τοὺς €T T3) LLG/y1) TOGULLUTLIOG "y €£YTOLLE- i , 4 ἢ £u N ( / L 
b ΄ , , 

rove ἀτακομίζοντές T€ X0 StCOLUTOLOULLEYOL. 

CONSTITUTIO IV. 

, ΄ , -— - 

AeyÓuerou OxgiBarTtg, OVruveG παραχολουξοῦντὲς τῇ 
c 1 E) - / ; 

παρατάξει τοὺς Er τῇ μάχῃ τραυματίας γεγομέγους 
2 * ; 5 - 

ἀγαλαιμβάγογται ὡς ἰατροὶ καὶ περιποιοῦγται. 
1 X 3 - 

18. Μαγδάτωρες δέ εἰσιν οἱ τὰ μαγδαάτα a0 TOY 
ΒῚ M 35 Y D ἀρχόντων πρὸς τοὺς στρατιώτας ὀξέως Ówxxouicorrec. 

i] / c - - ) 

19. “οχαγὸς λέγεται Ó πρῶτος TOU στίχου ἤγουν 
S 3 er Y 1 ἧς Tc iN SACS In N τοῦ OgÓirov χατὰ τὸ fog ὃ αὐτὸς δὲ λέγεται xad 
- / 

σιρίμος xxi πρῶτοῦστατῆς. 
E - v A . - 3 

20. Σεκοῦνδος δὲ λέγεται ὁ δεύτερος τῆς axiag, / N 
G , 3 y 

0 ÀA€yOUETOG 6TLLOT XT IC. 
B] ^ 3 - €/ € [ 

21. Οὐραγὸς λέγεται ὃ ὀπίσω τοῦ ὅλου στίχου 
) - 3j - - 3 e 

ἤγουν» τῆς οὐρᾶς TOU ὀρδίνου ἱστάμετος. 

κρίβαντας καλουμένους " οὗτοι δ᾽ εἰσὶν οἱ κατόπιν ἀεὶ τῶν ταγμάτων ὡς daó 
ὀργυιῶν ἑπόμενοι τεσσαράκοντα καὶ τοὺς ὃν τῷ πολέμῳ τραυματίας διὰ τῶν ἐν 

ταῖς τάξεσι διαλειμμάτων ἐπὶ τῶν σφετέρων ἵππων διαβιβάζοντες καὶ πρὸς τοὺς 

ἰατροὺς τούτους ἀποκομίζοντες, ἄοπλοι πάντες. Cf. insuper Urb. IL 8. || 795. 

τραυματιζομένους  AP,E || γενομένους | Urbicius οὐ W, γινομένους M. || 797. 

μαγνδάτορες M W || 799—805. Ci. ,Inedita Tactica Leonis! XXXV, 8 et 9: 
λοχαγὸς δὲ ὁ τῶν χατὰ τὸ τοῦ τάγματος βάϑος ἢ πάχος παρισταμένων ἡγε- 

μονεύων" . . . . ὅ δὲ δὴ λοχαγὸς καὶ πρωτοστάτης καὶ πρόμαχος λέγε- 

τανε UNE τοῦ γὰρ βάϑους ἢ πάχους τοῦ τάγματος ἀπὸ iz μὴ ὄντος ἀνδρῶν, 

ἀλλὰ ἀπὸ δέκα, τότε δὴ ὁ δέχαρχος καὶ πρωτοστάτης καλεῖται καὶ πρό- 

μαχος, ἐπιστάτης δὲ ὃ δεύτερος ἢ μετὰ τὸν λοχαγὸν ἢ τὸν δέκαρχον 

ἱστάμενος" (10) οὐραγὸς δὲ ὁ τοῦ πάχους τοῦ τάγματος ὕστατος. || 799. 

λοχαγὸς δὲ AP, || Ex verbis inde ἃ λέγεται usque ad πρῖμος haec tantum 

patent in W: 4e | τοῦ | rov ἡ | vov ορδινου | 9os | αὐτ) eret καὶ n || BOL πρέμος 

P,E, πρῆμος M. || καὶ ἐπιστάτης MW || 802. Ad τῆς ἀκίας in mge cod. W: vov 

ορδιγου || 804. οὐραγὸς δὲ P,E || λέγεται omm. P, E || 805. τοῦ ἐορδίνου P, E. 
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Urbicii 1 39, 15: Ao ὑρσωρ ἐς θὲ λέγονταν οἱ προτρέἔχοντες τῆς 

παρατάξεως καὶ τοῖς γεύγουσιν ἔχξιροὶς ὀξέως ἐπιτιξέμενοι. 

16. “Ζηξένσωρες δὲ οἱ τούτοις μὲν ἑπακολουδοῦντες, uj 

éxrgéyorrec δὲ καὶ λύοντες τὴν» τάξι», ἀλλὰ συντεταγμένως περιπα- 

TOUrTEC πρὸς ἐχϑίχησι; τῶν χουρσώρων, εἰἶπερ αὐτούς, ὡς εἶχός, 

τραπῆναι συμβαίη. 

Urbicii | 3, 19: Μήνσωρες δὲ οἱ τὰ ἄπληκτα ἤτοι γοσσάτα 

“ἑτροῦττές τὲ χαὶ χαξιστῶώντες. 

CONSTITUTIO IV. 

22. Κούρσωρες δὲ λέγονται ἤγουν πρόμαχοι οἱ 3 
- t- ΞῚ - - - "a 

προτρέχοντες τῆς παρατάξεως £v τῇ συμβολῃ TOU πολε- 
μου καὶ τοῖς φεύγουσιν ἐχϑροῖς ὀξέως ἐπιτιπέμιεγοι, 
οὺς καλοῦσι προκλάστας. 

28. 4igiévaoQec δὲ ot τούτοις μὲν ἑπακολουξοῦγ- ; 
1 2 "f ᾿ * y / δ .- 2ὴ ἡ * 

τες, μὴ ἐχτρέχοντες δὲ xai λύοντες τῇ» τάξι», ἀλλα 
- 2 Y - 

συγτεταγμέγως περιπατούγτες πρὸς ἐχδίκησι» TOY κουρ- 
͵ 2 - τὶ 

σώρων, εἴπερ αὐτούς, ὡς εἰχός, τραπήγαν συμβαίη, 
CI 1 ͵ I » fir s E 3 : 

οὕσπερ δικαίὼς (Xr τις καλέσοι ἐχδίκους. 

94. Μίνσωρες δὲ λέγογται οἱ τὰ ἄπλιχτα ἤτοι τὰ 
σσάτα μετροῦγτες χαὶ χαξιστῴγτες, οἷς μεγσορώ- 

x 
w 

τῶρας TÜT XGAOUOLU. 

806. et ss. Off. ,Ined. Tac. L. XXXV, 15: Προκουρσάτωρες δὲ oi 

πρὸ τῆς τοῦ πολέμου συμι)ολῆς προεχτρέχοντες καὶ τοὺς ἐναντίους πρὸς συμπλο- 

xir ἐρεϑίζοντες . .. .. δεφένσωρες δὲ οἱ κατόπιν τῶν προκουρσατώρων ἀεὶ 

ὄντες καὶ τούτους ἐκ τῆς τροπῆς ὑποστρέφοντας ὑποδεχόμενοι καὶ ὑπὲρ αὐτῶν 

ἀγωνιζόμενοι. || κούρσορες ΝΙΝ || 810. διφένσορες MW || 812. προσεδίκησιν 

W || 812. 818. χκουρσύόρων M W || 818. συμ αίη Urbicius οὐ W, συμρβαίνη M, 

συμβῆ AP,E || 814. καλέσει A P, E || 815—880. (ἢ , ned. Tact. on XXXV, 

16, 17: Ὑπερκερασταὶ δὲ κολοῦνται οἱ περὶ τὸ δεξιὸν ἄκρον τῆς παρα- 

τάξεως ἱστάμενοι ἐπὶ τῷ χυκλῶσαι τοὺς πολεμίους" πλαγιοφ ύλακες Ot 
ἂ" 

σι p . 88. M.| 
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18. Arrixzéroopec δὲ λέγονται οἱ προλαμβάγοντες ér ταῖς 
S , ' n / c D ' 7 Ἢ ' 

ὁδοιπορίαις καὶ τὰς ἐπιτηδείας οὐοὺς καὶ τοὺς τύπους τοὺς πρὸς 
ij - SGT ΄ ᾽ - , n e 

rr τῶν ἀπλήκτων ποίησιν ἀνερευγῶντές τὲ χαὶ καταγοοῦττες. 
δῦ: 237000 0. " dir cor E MERE S 3 . Σχουλχατῶρες οἱ κατάσκοιτον λέγονται: καὶ s Àa- 

Zum [i Y " M - * , ἂς. τῷ atf. um 

γιογύλακες οἱ πρὸς δυλαχὴ" τῶν πλαγίων τῆς πρώτης τάξεως 

ταττόμεεγοι. 

CONSTITUTIO IV. 

25. ᾿“ντιχένσωρας δὲ ἄλλους τινὰς ἔλεγον οἱ 
παλαιοὶ Ῥωμαῖοι, οὕς, ὡς οἶμαι, rür τοῖς “ιγσοράτωρσι 
συγτάσσογτες (Diac οὐχ ὁγομάζουσι». οὗτοι δέ εἰσιν οἱ ς 
προλαιιβάγογτες &Y ταῖς ὁδοιπορίαις καὶ τὰς ἐπιτηδείας 
ΠΣ c xai τοὺς τόπους ἀγέρευ Torres, €r οἷς τὰ ἀἄπλικτα 

γ 

γίγεσξαι οῷ Φείλουσι, xai ταύτας, ὁποϊαί εἰσι, καταγο- 
οὔγτες. 

«Jj , A c rtt. - |; 

26. Σχουλκάτωρες δὲ ot χκατάσχοποι λέγογται, 
τί ἘΣ Ἐν ΘΟ ΞΕεῚ Y HAAS NEM TVs 4p V PASA 

OtrtPcg Lar-oGarorreg TOC. TO) €ey-00) Q1 y €A40U0tL. 

DERI dei P Y m ^ A SS Ie Ap Ey 21. Πλαγιοφύλακες δὲ εἴσι» ot πρὸς φυλακὴν τῶ] 
, - / /v / 

στλαγίω» τῆς πρώτης τάξεως TOGTTOUECTOL. 

αὖϑις οἱ ἐκ τοῦ ἀριστεροῦ μερους τῆς παρατάξεως ἱστάμενοι ἐπὶ τῷ τὰς 

παρὰ τῶν πολεμίων γινομένας χυχλώσεις φυλάττεσϑαι καὶ κατὰ τὸ δυνατὸν 

αὐτοῖς ἄντιπολεμεῖν χαὶ ἂἃἂντικαϑίστασϑαι" (11) μίνσωρες δὲ ἢ μιν- 

σουράτωρες οἱ τοῦ στρατοῦ προεχτρέχειν ἀποτεταγμένοι καὶ τὰς ὁδοὺς 

ἐξομαλίζοντες καὶ τὴν τῶν ἵππων γομὴν ἐρευνῶντες καὶ τὰ ὕδοτα χαὶ πρὸς 

τούτοις τὴ" τοῦ στρατοπέδου διάϑεσιν καὶ πᾶσαν ἄλλην ὑπηρεσίαν αὐτοῦ. || 815. 

μίνσορες MW || οἱ τὰ ἄπλικτα omm. AP,E || 816, 817. μινσοράτορας M. W, 

μινσαράτωρας P,E || 818. ἀντικένσοροας MW || 819. πόλαι P,E || ὡς omm. P, E || 

οἶμαι] ὑπολαμβάνω AP,E || μεινσωράτορσι MW; cf. Niceph. Phoc. De velit. bell. 

918,1 et ss.: οἱ δὲ προτρέχοντες τοῦ λαοῦ τῶν πολεμίων καταλαβεῖν τὸν τόπον 

πρὸς τὸ εὐτρεπίσαι τὰ ἑαυτῶν ἄπληκτα, ὡς εἰώϑει, ος “ἰγόοἊοουράτωρας εἴϑισ- 

ται Ῥωμαίοις καλεῖν, . .. ἐξελϑέτωσαν x. τ. A. || 822. ἄπλικτα M, ἅπλικτα W, 

ἁπλῆκτα A, ἅπλῆκτο E, ἄπληκτα P, || 825. σχουλκάτορες M. W || 826. ἀπαγγέλλου- 

σιν W A, ἀπογγέλουσι P, E || 828. τοσσόμεγνοι A P,F. 

820 
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Gon ᾿ Y € ' J : ' τ 9 
Υπερχερασταὶ δὲ οἱ πρὸς τὸ περιλαβεῖν τὸ τῶν ἕναν- 

τίων κέρας τεταγμέξτγοι. 
9 Ao - 8, 2. c » ' - Β - -2 
23. Καὶ vr06L00c ἔοτι» ἡ σ-τοσκεῦὴ τῶν οτρατιωτῶών, TOUT 

2, 6 € . Ne ^ ΓΕ 0 

ἔστιν «αἱδές τε καὶ ὑποζύγια καὶ τὰ Aoi. Goa. 

CONSTITUTIO IV. 

98. Ὑπερχερασταὶ δὲ ot πρὸς τὸ περιλαβεῖ; τὸ: 
τῶν πολεμίων χέρας ταττόμιξγοι. 

29. | | Ἔγεδροι δὲ ot πρὸς ἐγχρύμματα χατὰ TG: 

παρατάξεως τῶν ἐχξρῶ) ἑτοιμαζόμεγοι. 

80. Νωτοφύλακες δὲ οἱ ὀπίσω τῆς παρατάξεος : 

πάσης τασσόμεγοι περιττατεῖ». 
31. Καὶ τοὔλδόγ ἐστι» 1) ἀποσχευὴ καὶ χρεία πάσα : 

Ν 
» - - 2 -ΝὖΝΤῪ' φ» 

τῶ» στρατιωτῶ», TOUT ἔστι»; παῖδές τὲ καὶ ὑποζύγια 
" pot - " €/ - c 

καὶ τὰ λοιπὰ ζῷα, καὶ εἴτι Éregor πράγμα πρὸς ὕπε- 
ρεσία» τοῦ φοσσάτου ἐπισύρεται. 

y? Al - - E » 

39. Ἔστι δὲ καὶ ἡ τοῦ στρατηγοῦ προέλευσις εἴς 
/ . τ - 

τιγας ἄρχογττας διαιρουμέγη, οἷον TÓY τὲ χύμητα τῆς 
32 -" - ny 1 / 

κόρτης αὐτοῦ xal τὸν τοῦ δϑέματος ÜOUEOTUXOT 
(s ἣ “ - 7 35 - 

χαὶ ἁπλῶς EUTELY εἰς τοὺς λοιποὺς ἐξ ἔξους τῆς προε- 
΄ , -. ) - 

AcvOcQOG αὐτου Ü TU 0€ érac, 0t (8, περιττὸν 7 7T Uc Or XOU E OC - 

λέγει 

829. λαβεῖν P,; ad περιλαβεῖν in mge cod. W: χυκλῶσαι || 880. τασσό- 

utro. A P,HE || 881. πρὸς τὰ AP,E || 885. Cff. ,lned. Tact. 1.“ XXXV, 14: 

(oi) ἐπὶ τοῦ τούλδου δὲ καλοῦνται οἱ τὴν ἀποσκευὴν ἐγκεχειρισμένοι τοῦ 

σιρατοῦ σύμπαντος " τοῦλδον γὰρ ἡ ἀποσκευὴ λέγεται. || 886. τοῦτ᾽ ἔστιν M, 

τοῦὔτέστιν W, τουτέστιν E, τουτέστι AP, || Ad. παῖδες in mge eod. W δουλοι, 

— ad ὑποζύγια] «Aoye | σαγμαρια || 887. ζῶα codd. || πράγμα P,E, πρᾶγμα 

W || 842. εἰς] εἰ E || ἐξέϑους MW P, E || 843. ὑπηρέτους M. || περισσὸν A P,E || 

843. 844. καταριϑμεῖ! AP, E. 

[p. 

90. 

39. M.] 
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Urbicii 1 4, 1: "lu: ὑπλίσεως γενομένης κατὰ λόγου καὶ τῶν 
' ' ᾽ . b] ) M - - ΄ 

κατὰ τὸ ἀναγκαῖον εἰς ἀξπτοτροφι}" τοῦ στρατοῦ προετοιμμαστπέντων 
- L , S n T e e e x 

χαὶ τῶν ογομάτων, ὃν ὧν οἵ T€ χα ἕχαστον ἄρχοντες καὶ στρα- 
- Ξ NEM τ S I. P M y OOAE QUEM D LEE τιῶται σημαίνονται, δήλων qerouéror, χρὴ διαγνεμηξῆγαι τὸν στρα- 

* 5 SR 7, 7 7 4 zi ) “ / 
τὸν εἷς διάρορα τάγματα καὶ ἀρχὰς, καὶ ἐπιστῆναι αὐτῷ φρονίμους 

n PIT, POT E d : 
καὶ προσφόρους ἀρχουντας. 

CONSTITUTIO IV. 

N 33. Ὃ γὰρ πρωτονοτάριος τοῦ Ξέματος χαὶ ὃ 
χαρτουλάριος, προσέτε δὲ καὶ ὃ πραίτωρ ἤγουν» ὁ 

- , D ^ - - 2) / 

τοῦ Ξέματος δικαστής (ὃ μὲν τῆς πολιτικῆς ἔστι διοικῆ- 
γ 3 - - 3. 

σεῶς ἄρχων, ὃ δὲ πρὸς τὴ; τοῦ στρατοῦ XGTOQUQlr 
N 2 v f c 3! 1 S - : , 

τε χαὶ ἀγαζήτησι;, ὁ δὲ τὰς δίκας τῶν Ouxatoueror 

διαλύει), οἷς εἰ καὶ τῷ στρατηγῷ ἔν τισι» ὑποτάττεσξαι s 
/ 3742 3 A «*y f - PE m" 9 - . / " 

χρή, ἀλλ᾽ οὐ» τοὺς λόγους TOY ἰδικῶν αὐτῶ» ÜLOUXIJOEGQ 
- - ΤΗΣ - di S3) 31 ΚΘΙΝ 

πρὸς τὴ» βασιλείαν ἡμῶν; ἀφοράγ, ὥστε δι αὐτῶ] 
, - - - - 

μανξάγειν τάς τὲ TOT πολιτιχῶγ χαὶ TOY OTQOTLOTUXOT 
t , * 

πραγμάτων» χαταστάσεις καὶ διοικήσεις ἀσφαλέστερον 
ἡγούμεξα. ἣ 

34. Τὸν uir οὖν στρατὸν ὅλον, ὦ στρατηγέ, διαιρή- 
5 N 2 2 5 E 9 a c 

σεις εἰς διάφορα τάγματα καὶ ἐπιστήσεις αὐτοῖς, ὡς 
γ7 Ὑγ7 5 P] d - 

εἴρηται, ἄρχογτας φρογίμους xai αγδρείους καὶ προῦ- 
d 5 m 

φόρους αὑτοῖς. 

846. ὑηγοῦν P,E || 847. Ad δικαστὴς margo cod. W ors. exhibet || ἐστὶ 

τῆς πολιτικῆς ἔστι P, || 848. ὁ ἄρχων P,E || 848—849. Verba ὁ δὲ... .. 

ἀναζήτησιν om. P, || Inde a (848.) ὁ δὲ usque: ad 851. 4ó;ovs haec tantum 

possunt legi in W: os τὴν τοῦ στρατοῦ κατὰ | ζήτησιν " ὁ δὲ | διὰ | ρατὴ || 

848. στρα τοῦ (sic) A, σερατηγοῦ E|| 860. ὑποτάσσεσϑαι Α Ῥ' Εἰ || 851. εἰδικῶ," 

A; in mge cod. W: ὧν ἑκάστος διοικει || 858. καὶ τῶν στρατιωτικῶν omm. 

P, E || 858. 859. προσφύροις] ὁρμόζοντας A P, E. 

84 ὃ 
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Urbici l 5, 2: Χρὴ πρότερον «τὸ πωϊτὸὺς τοῦ τάγματος τοι- 

ἑκατοντάρχας ἐπιλέγεσδιαι, φρονίμους καὶ γεγγαίους . . . εἶτα τοὺς 

δεκάρχας,. γενναίους καὶ αὐτόχειρας, εἶ δυνατὸν δὲ χαὶ τοξεύειν 

εἰδότας, καὶ μετ᾽ αὐτοὺς πεντάρχας χαὶ τετράρχας ὁμοίως, χαὶ τὸ 

τέλος τοὺς φύλακας τῶν ἀκιῶν, δύο ὑπὲρ ἑχάστης ἀκίας, ὡς γί- 

γεσξαι τοὺς ἐπιλέχτους ἑχάστης ἀκίας ἀνδρας πέντε, καὶ τοὺς 
ἀπομένοντας ὀρθδινεῦσαι εἷς ἀκίας, παλαιούς TE καὶ γέους. ὁοτήσας δὲ 

CONSTITUTIO IV. 

€ B] eM - ) . € 

99. Ja δὲ roO v&yuatoc ἤτοι geroov τοὺς ἑχα- 

τογτάρχας ἑπιλέγου φρογίμους χαὶ γεγγαίους ἘΠ G- 
δρίαν, cire τοὺς δεχάρχας xoi χυὐτοὺς γεγγαίους καὶ 

αὐτόχειρας, εἰ δυγατὸν δὲ xoi τοξεύει» εἰδότας, καὶ 

ucTG  TOUC δεχάρχας χαὶ πεγτάρχας xai τετράρχας 
ὁμοίως, xai ὑτότε τοὺς ponaxus τῶν ἀχιῶν ἤγου» τῶν 

κατὰ τὸ πάχος τῆς παρατάξεως ὀρδίγ ον, ot xo δεκαρ- 
" - . P] c 2 : 

χίαι χαλούγται, δύο ἀπὸ ἑκάστης ἀκίας, ὡς γίγεσξαι 
E) * « b] γ] . Y 

τοὺς ἐπιλέχτους ἑκάστης ἀκίας ἀνδρας πέντε᾽ καὶ τοὺς 
2 P] 1 - 2 

ἀπομέγογτας ὀρδιγεῦσαι εἰς τὰς. (xia, παλαιοὺς τὲ 
, 2 « M , 

καὶ γέους, ἀγαμίχτους, 000 ἂν εἰσι χατὰ τὸ μέτρο» 

τοῦ πλήξους τοῦ στρατού. 
bt Y. Y 7 ^ : 2 PP, res : y 

36. Στήσας δὲ καὶ τούτους τους ἀπομέγογτας TOTÉ 
t 

860. Verba ἀπὸ δὲ τοῦ τάγματος et βάνδου omm. P,E || 860. 861. 

ἐχτάρχας P,E || 861. καὶ et εἰς ἀνδρίαν omm. P,E || 862. δεκάρχους MW || 

863. αὐτόχειρας] AP,E ὠχυροὺς ; in marg. cod. W legitur: ευτόλμους || 864. 

δεκάρχους MW || Pro καὶ ante πέντ. W A P, E τοὺς habent || 865. Inde ἃ τότε 

usque ad 867. ἀκίας in W tantum verbum ἤγουν potest investigari || τότε 

codd. quod jam redactor recensionis Ambrosianae repperit in suo exemplari 

operis Urbicii; reete apud Urbicium || die» M || 866. οἱ M || 868. ὀρδινευσαι 

W, ὀροδινεῦσαι ceteri; || 870. Malim ἀνοαμίκτως. 

es 

[p. 40. M.] 
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ἃ 7 ' » , 7 1 ) ἂν ν : 

καὶ τούτους τοὺς ἀπομίξγοντας, [καὶ] τότε τοὺς ἕπιλέχτους ἔσι- 
DE ^ ' ' mun / ᾿ 

θάλαι κατὰ διαφοράν, πρὸς τὴν ἕχαστου ποιότητα τοὺς κρείττονας 
» ' * A] P -* 3 

ÉLTQOOS EV καὶ τοὺς ÁAOLTOUZ αγαλόγως. 

o y EM os 1M » EET Χρὴ Óvo μαγδάτωρας cygUsrOvc καὶ φρονίμους ÉmAegiraa 
ν Wy , 

καὶ Oo βαγδογόρους. 
τὰν 1 n 9 ἢ ΔῸΣ A τον ἘΝ " - o Q » : 

4. Χρὴ τὴν τοιαύτη," ἐππιλογὴν καὶ ὀρδινατίωνα sroteioS Gt ἕν τοῖς 
7 -€- ) » ΠῚ - 7 ͵7 » € , 

κουγτουβερνίοις, τοῦτ ἔστιν ἕν ταῖς ἀκίοις, xoi ἔνξια, ὡς εἶκος, 
Ξ' ) ς ἡ ᾿ c s ; - - E 1 / 

παῖδες οὐκ εἰσίν, τοὺς ὑποδεεστέρους TOT στρατιωτῶν εἰς τὰ coup 

d pogiGenr, τοῦτ᾽ ἔστι» εἴς τρία- τέσσαρα σαγμάρια ἀγδρα ἕγα χαὶ 

! ἐπιβάλαι libri (ἐπιβαλεῖν A). 

CONSTITUTIO IV. 

τοὺς ἐπιλέχτους ἐπιθάλαι χατὰ διαφορὰν πρὸς TY 
ἑκάστου ποιότητα ἤγουν φύσιν καὶ δύναμι», τοὺς μὲν 
χρείττογας ἔμιπροῦξεν , τοὺς δὲ λοιποὺς ἀγαλόγως ὄστισ- 

δέν τὲ xal διὰ μέσου. 
"81. 4Ζύο δὲ μανδάτωρας ἀγρύπτους καὶ φρονίμους 

ἑπιλεγῆγαι δέον x«i δύο βϑαγδοφόρους KA ἑχάστου 
τάγματος, τῇ)» δὲ τοιαύτην ἑππιλογ Hr καὶ )ρδι» εἰν 
Stoico €r τοῖς xovrrovgegríou, τοῦτ᾽ ἔστιν jd ταῖς 

» 
(xls. 

38. Καὶ ÉvSa, ὡς εἰχός, παῖδες οὐχ εἰσί, τοὺς ὕστο- 
δεεστέρους τῶν στρατιωτῶν εἰς τὰ σα) μάρια ἀφορίζει», 

τοῦτ ἔστι» εἰς τρία ἢ τέσσαρα σαγιμάρια ἄγδρα ἕγα, 

878. ἐπι άλαι) om. A; ἐπέβαλον P, E, ἐπέ ζϑγαλε MW ; cf. Psaltes p. 910., Preuschen 

Handwórterbuch s. v. || 875. ἀλόγως P,E || 877. μανγδάτορας MW || 878. Ad 

δέον in mge cod. W: ἁρμόζον || 879. καὶ ὀρδινεία», codd., (ὀρδινίαν Du Cange); 

καὶ ὀρδινατίωνα habet Urbicii M, κατόρδιγνον eius recensio Ambrosiana || 880. zov»- 

τουβεργνίοις Py, xovrov pegríows W, κοντουβερνίοις ceteri || τοὔτέστιν M. W, v0v- 

τέστι, A Py, τοὐτέστιν E || 884. τοὔτἔστι» M, τοὔτέστιν W E, τουτέστιν AP, || 

875 

880 
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ἕτερόν τιγὰ τῶν καξεοτώτωϊ στρατιωτῶν χρήσιμον μετ σιμείου, 

ᾧτινι Ó quic τοῦλδος ἤτοι TG. σαγιεάρια ἀκολουδεῖν ὀρείλουσιν. 
5. Xon ὁρισξῆγαι πόσαι xai ποῖαι ἀκίαι δεξιᾷ τοῦ θάγδου 

τάσσονται χαὶ ποῖαι ἀριστερᾷ αὐτοῦ. 

Onas. Strat. Cap. XXIV. “Περὶ τοῦ οἱκείους πρὸς οἱκεέους 

CONSTITUTIO IV. 

καὶ éréQÓór TiY& TOY ελλογίμων εξ αὐτῶν στρατιωτῶν) 
/ - M [ € Y €; - . Y χρήσιμον μετὰ σημείου, ᾧτινι τὸ ὅλο» rOUA00T ἤγουν 

τὰ σαγμάρια ἀχολουξεῖν ὀφείλουσιν. 
et 2j - 20. 

39. Ὃρίσεις δὲ xoà τὰς ἀκχίας, πόσαι χαὶ ποῖαι ὁφεί- : 
λουσι δεξιᾷ τοῦ θάγδουι τάττεσξαι καὶ πόσαι χαὶ ποῖαι 
ἀριστερᾷ αὐτοῦ. 

40. Τάξεις δὲ xai τὰ χουγτουβέργια ἢ κατὰ πέντε, 
ὡς εἴρηται, ἢ δέκα ἄγδρας ἢ κατὰ τέσσαρας ἢ ὀχτὼ ἢ 
δεκαέξ, ὡς ἂν γιγώσχῃς τὸ χατιὰ καιρὸν yonotuor, ἵγα τῇ 
συνηξείᾳ δεσμούμεγοι καὶ ὑπὲρ ἀλλήλων ἕν ταῖς μάχαις 
αἀγωγιζόμεγοι χρησιμώτεροι πρὸς ἀγὸδρίαν yérorraa. ἔχειν 
δὲ αὐτοὺς κοινὴν καὶ τὴ» χρείαν καξ᾽ ἕχαστο» χουγτου- 
ϑέργιον, ὡς ἤδη προδιορισόμεξα. 

εἰς τρία ἢ εἰς (εἰ P,) τέσσαρα A P,E || 886. τούλδο» W || 886 —887. ἤγουν τὰ 

σαγμάρια omm. AP,E || 888. πύσαι] ποιῆσαι M, ποιησαι W || 889. δεξιὰ M; 

δεξιᾷ et ἀριστερῷ dedi, quanquam inveni etiam formas Oe£i& et ἀριστερὰ cum in 
Urbieii tum in Leonis libris manuscriptis || τάσσεσϑαι AP, E || 890. ἀριστερὰ 

AP,E || 891. χουντουϑ)έργια Py, zovrovpégrie  W, κοντοῦ μϑέρνια E, xorrov- 

βέρνια MA || 898. γινώσκγς9}] cf Crónert p. 48 || 894. Ante ὑπὲρ ἀλλήλων 

omittunt MW καὶ || 895. ἀνδρείαν A || 896. αὐτοῖς M || 896—897. xovrrov- 

βέρνιον Py, χκοντουβέρνιον ceteri]|| ἤδη] cf. V, 13, VI, 23, VIII, 27 || Loco ver- 

borum zorr. ὡς ἤδη 2900 [Qgr6G 060 α] membranam in eod. W laceratam videbis || 

897. προδιωρισάμεϑα MCW)A E, τροδιωρισόμεϑ P. 

eo M 

38. 

[p. 41. M.] 
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καὶ γνωρίμους πρὺς γνωρέμους τάττειν] Φρογίμου δὲ 

στρατηγοῦ καὶ τὸ τάττειν αἀδελροὺς sag ἀδελγροῖς, γέλους παρὰ 

φίλοις. ..t ὅταν γὰρ ἡ τὸ κινδυνεῦον πλησίον TO προσγιλέστερον, 
ἀνάγκη τὸν ἀγαπώντα Ῥιλοκινδυνότερον ὑπὲρ TOD πέλας a yovíceasar 
zai δή τις αἰδούμενος Qa] ἀποδοῦναι χάριν, ὧν εὖ stétorSer, αἰσχύ- 

γέται καταλιπὼν TOv εὐεργετήσαντα πρῶτος αὐτὸς ἄρξασξαι δυγῆς. 

CONSTITUTIO IV. 

/ DN - PRU QUY y 5 / 
39. 4]. dooriuréQor δὲ "OUI GENE, 72 τάξῃς, Eb. T χοι, 

ἀδελφοὺς μετὰ ἀδελφῶν χαὶ φίλους uera Φίλων, μά- 

λισταὰ ἕν ταῖς τῆς μάχης παρατάξεσι». OT (ἂν γάρ ἔστε oo) 

τῷ κιγὸδυγεύοντι ὃ πλησίον προσφιλέστατος, ἀγάγκη τὸν 
3 ^ 2 . E - Lc . 

ἀγαπῶντα φιλοκιγδυγότερον ὑπὲρ τοῦ πλησίον καὶ φιλου- 
, 3 t ^ NE 1 3 - 

uérov ayoriceozau. καὶ δή τις αἰδούμεγτος μὴ ἀποδούγαι 

χάρι» τῷ φίλῳ, Or πέπογξε φιλικῶν, αἰσχύγεται κατα- 
λιπεῖν τὸν εὐεργετήσαγτα xal πρῶτος αὐτὸς ἀρξιοξιαιε ws 
φυγῆς. 

“. 42. Τὰ δὲ χουγτουβέργια, ὡς ἤδη εἴπομεν, διὰ τοῦτο 
ἀπὸ παλαιῶν χαὶ γέωνγ στρατιωτῶν δεῖ γίγεσξαι, ἵγα 

898. εἰ τύχοι omm. ΑΡ, [|| 902. φιλοκινδυγώτερον MW || 908, καὶ δή 

is] ἴῃ mge cod. W: ἤγουν ἐγντρέπομένος τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει πρὸς αὐτὸν Ó 

φιλος αὐτοῦ || 908. αἰσχυνόμενος AP,B || 904. φιλιυκῶν}] φιλῶν (sic) P, E || 905. 

αὐτὸς ego, αὐτοῦ MW, omm. APP,E || 905 —906. &o£. φυγῆς] φυγεῖν AP,E || 907. 

zovrrov[iéorie P,y zovrovji£oria W, xorzov[iéorie ceteri || 8 35 || ἤδη omm. AP,E. 

fol. 5' eod. c REC. CONST. In p post verba βασταζούσας τὸ ἀρμαμέντον, in C post verba zei ἄλλας 

ὁ. 1221 Lumi. πίλεν τοῦ μέσου [VI, 27] sequuntur: 

42. }} Τὰ δὲ χουντου )έρνια διὰ τοῦτο ἀπὸ παλαιῶν χαὶ νεῶν στρατιωτῶν, ὡς ἀνωτέρω 

Inseribitur in p: K.2NZ74NTINOY βασιλέως Κωνσταντινουπόλεως βιβλίον τακτικόν, τάξιν περιέχον 
τῶν χατὰ δάλκιταν καὶ γῆν μαχομένων, — in O: βιβλίον τακτικόν. πῶς ὀφείλουσιν ot κατὰ γῆν τε καὶ κατὰ 

ϑάλατταν μαχόμενοι πολεμεῖν" ὅπερ ξυνέγραψε κωνσταντῖνος βασιλεύς" ὃ τοῦ δωμανοῦ υἱός. 

1, κοντουδέρνεα p. 
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Urbicii 1M 6: Τὰ κουγτουθέργια ἀπὸ παλαιῶν χαὶ réor γίνεσξειι 

ἀγαλύγως, iru μὴ) οἱ παλαιοὶ xad ἑαυτοὺς τασσόύμεγτοι ἀσδενεῖς ὦσι, 

“ἢ δὲ οἱ γεώτεροι ἄταχτοι εὑρεξῶσιν, ὡς ἄπειροι. 

Urbicii 1 4, 9: Χρὴ τάγματα γένεσξαι διάρορα ἀπὸ τρικμκοσίων 

CONSEDEUTUDIO TY. 

μηδὲ ot παλαιοὶ xo3 ̂  ἑαυτοὺς τασσόμιεγοι ασϑξετγεῖς ὦσι 

καὶ ἀδύγατοι, μηδὲ ot γεώτεροι ἄτακτοι εὑρεξῶσι ὡς 
ἀπείραστοι. οἱ μὲν γὰρ --- εἰ xa γηραιοί, ἀλλὰ — πεπειρα- 
μέγοι, οἱ δὲ — εἰ καὶ γεάζογτες καὶ ἀγδρεῖοι, ἀλλὰ — ἄπει- 

ροί εἰσι». 
43. Οὕτως οὖν τῶν ταγμάτων ἤγουν» βάγδων διαι- 

ρουμέγων ἐφ΄ ἑαυτά, χρὴ ἑπιστῆται αὐτοῖς ἄρχοντας, 
τοὺς λεγομέγους χόμητας, συγίστασπαι δὲ ἕχαστογ 

τάγμα ἀπὸ ἀγδρῶν τριακοσίων κατὰ τὸν μέσον TQOTOT. 
μήτε δὲ πλέον τετρακοσίων ἀγδρῶν τὸ τάγμα ἔχειν 

909. εἰσὶ MWA. || 911. γέροντες AP,E || 911—912. Leguntur in W haec 
tantum γηϊοαιοί, ἀλλὰ π]ε[π]ειραμενοι ot δὲ [εἰ καὶ rekZorres κ]αὶ || 915. ἐφ᾿ 

ἑαυτὰ omm. AP,E || 916. Cff., /nediía Ταοί, L^ XXXV, 4: νῦν δὲ ράνδον ἐπὶ 

μὲν πεζικῶν ταγμάτων τὸ τῶν διακοσίων ἀνδρῶν καὶ ἐπέκεινα. σύστημα μέχρι 

τῶν τετραχοσίων τὸ πλεῖστον, ἐπὶ μέντοι γὲ τῶν ἱππικῶν τὸ τῶν πεντήχοντα utr 

τὸ ἐλάχιστον, προκόπτον δὲ μέχρι καὶ τριακοσίων πεντήκοντα ἢ τὸ πλεῖστον τὲτρα- 

κοσίων vaUró rog ὃν x. v. A. || 917. τριακοσίων} τ P,E || 919. ὁοίσεις P, E, ὄρίσης W || 

εἴπομεν, ἁρμόζει γένεσίγαι, ἵνα μὴ μόνοι οἱ παλαιοὶ παρατασσύμενοι ὦσιν ἀδύνατοι διὰ 

τὸ γῆρας, μήτε μόνοι οἱ νεώτεροι ὄντες εὑρίσχωνται ἄτακτοι, ὡς μὴ ἔχοντες πεῖραν. 

48. οὕτως ὀφείλουσε χωρίζεσϑαι τὰ βάνδα ἀπὸ ἀνδρῶν τριακοσίων [ἂν δὲ πολὺν 
» ; : 2 ) ^ , J » e , » ^ 3*4 ἢ c , , 

ἔχῃς ὑτρατόν, ἐχέτω τὸ βάνδον ἄνδρας τετραχοσίους, ἂν δὲ ὀλίγος ὑπάρχῃ ὃ στρατύς, 

ἐχέτω τὸ βάνδον ἄνδρας διακοσίους]. πλὴν μήτε πλέον τῶν τετραχοσίων ἀνδρῶν παραχω- 
, * , ΕῚ - » ρήσῃς ἔχειν τὸ βάνδον, (xày) κατὰ πολὺ (ἔχης στρατόν), μήτε ἔλαττον τῶν διακοσίων, κἂν 

8. εὑρίσκονται Ο || 4 6, Interpolationem ego statui || T. κατὰ πολὺ post (8) ὑπάρχῃ in C p; cetera 

inserui || Post μήτε O «Gar inserit. 

9* 

41. 
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) , ij * ΝΞ ) . - " E , » 

|j TETQUXOGUOY TO πλεῖστον ἀνδρῶν καὶ συστῆναι εἷς μοίρας τοι 
χιλιαρχίας καὶ γενέσξδιαι αὐτος ἀπὸ δισχιλίων 1 τρισχιλίων ἀνδρῶν 

πρὸς τὸ πλῆτος σοῦ στρατοῦ καὶ ἐπιστῆγαι αὐταῖς QUUD 
χρησίμους, τοὺς λεγομένους δοῦκας ἤτοι χιλιάρχους, φρονίμους χαὶ 

τεταγμέγους. 
3 T M δὲ ἐν, , , ὔ E. ΟΝ [O M & τῷ 3 

o. ας O€ (000.6 T OUT O.C τρια ἐτέθη γυρξος ot (00, XO ESTLOTYNT OU 

CONSTITUTIO IV. 

€ , "^ / 

ιν. 48. M] OQÍOZG, κὰν» πάγυ : 
γεν : , Bj 2, 35; c / 

TOY διαχοσίων, x&v» ἔστι» ολίγος ὃ στρατός. 920 
- VN A uy , 2 ! 

4. 44, Ταῦτα δὲ τὰ τάγματα συνάξεις εἰς χιλιαρχίας 
ἤτοι μοίρας, τὰς λεγομέγας δρούγγους, χαὶ ἑπιστήσεις 
αὐτοῖς μοιράρχας χρησίμους 727; δρίᾳ χαὶ φρογήσει χαὶ 
εὐταξίᾳ, εἰ δυνατόν, καὶ εὐγενείᾳ xol εὐπορίᾳ, τοὺς 

A£youérovc δρουγγαρίους, οὕς ποτὲ χιλιάρχους &xá- 
Aovr οἱ παλαιοί. 

M Y , / » 1 ; Ἵ 
48. 45. Tac δὲ μοίρας ταύτας ἤτοι τοὺς ὁρούγγοῦυς 

συγάξεις εἰς μέρη ἤγουν» τούρμας xol ἐπιστήσογται. 
αὐτοῖς γνώμῃ τῆς βασιλείας ἡμῶν μεράρχαι, οἱ λεγό- 

e 25 

ἔχεϊῖς W || 921. συντάξεις A || 928. ἀνδρεία P,E || 994. Post εὐπορίᾳ A.P,E 
inserunt, διαφέροντας ; vide recensionem Constantinianam || 927—929. Inde ἃ 

ταύτας usque ad αὐτοῖς haec tantum possunt legi in W: δρούγγους | τούρμας 

καὶ. || 928. ovrrá£eig codd.; ovréáseis ego dedi recensione Constantiniana nitens. 

ὀλίγος ὑπάρχῃ ὃ στρατός. χάλλεον δὲ ἐστι τὸ μέσον ἤγουν ἵνα ἔχῃ τὸ βάνδον, ὡς εἴπομεν, 
ἄνδρας τριακοσίους. 

44. τὰ δὲ βάνδα ταῦτα ὀφείλεις συνάξαι xai ποιῆσαι εἰς δρούγγους καὶ ἐπιστῆσαι 

αὐτοῖς δρουγγαρίους χρησίμους καὶ ἀνδρείους, φρονίμους καὶ εὐτάχτους, εἰ δυνατόν, καὶ 

εὐγενεῖς καὶ εὐπόρους. 

45. τοὺς δὲ δρούγγους τούτους πάλιν. σύναξον καὶ ποίησον εἰς τούρμας τρεῖς καὶ 

HERI αὐτοῖς μετὰ προτροπῆς τῆς βασιλείας ἡμῶν τουρμάρχας φρονίμους ὁμοίως καὶ 

11, o, δυουγγαυίους p || 13. οὐναξον͵ cf. Psalles p. 219 || εἰς τοὺς μαστρεῖς y. 
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2 - , l| LP * τ ͵ ) , 

αὐτοῖς μεἐράρχας, τοὺς λεγομένους στρατηλάτας, φρονίμους, εὐτάκτους 

καὶ ἑμετείρους, εἰδότας, εἰ δυνατόν, καὶ γράμμιατα, xci μάλιστα 
M - 7j ᾿ * , € , b “5 b 5 n 

rOr τοῦ μέσου μέρους λεγόμενον ὑποστράτηγον, OgitiAOrr , ei χρεία 
b A - ' “ - / » E - 

γένηται, ἕν πᾶσι τὸν τοῦ στρατηγοῦ τόπον ἀγταπληροῦν.... 

4. Διαιροῦνται πρότερον» οἱ καβαλλάριοι εἷς τάγματα διάώρορα, 
V B , ? / M * 7 « Nt - ΕῚ , 

τα δὲ τάγματα εἰς μοίρας ἤτοι χιλιαρχίας, αἱ δὲ μοῖραι εἷς μέρη 

CONSTITUTIO IV. 

s» £roL ποτὲ καὶ στρατηλάται, rór δὲ τῆ συγηδπείᾳ 
καλού METOL τουρμά ρχαν καὶ τούτους φρονίμους χαὶ 
εὐ τάχτους εἶγαι καὶ eragérovg καὶ ἐμπείρους, εἰ δυνα- 
τόγ, εἰδότας xai γράμματα, καὶ μάλιστα τὸν τοῦ μέσου 
“έρους, τὸν λεγόμεγον ὑποστράτηγ 0T, ὀφείλον TQ, £L 

5 χρεία γένηται, ὃν πᾶσι τὸ» TOU στρατηγοῦ τόπογ 
ἀγαςτληροΐγ. 

46. Tavra δὲ τὰ ui rola συστῆγαι, ἐφ᾽ οἷς καὶ 44. 
τρεῖς ἐπιστήσονται TOUQUUQX C, εἷς ἕχαστος ἰδίου ue 
Qove ἄρχων, ὥστε εἶγαι τοῦ παγτὸς στρατοῦ τῇ» | ἄγρω- e. 709. 

wo Τάτῃ} τομὴ» τρία (OGQuiS UO. μέρη ἤγουν TO QUOC, τοῦτ᾽ 

e c Q 

930. στρατηλᾶται E || 934. ὑποστρατηγὸν M, ὑποστράτηγον W || 937. ἐφ᾽ 

6 P, ép ὦ E || 989—940. Pro ἀνωτάτην. τομὴν AP,E πρώτην καὶ μεγίστην 

διαίρεσιν exhibent || 940. μέρη ἰσάριϑμα AP,E || τούρμαι MW P, E, τοῦρμαι A, 

—941l. τοὔτἔστι M, τοὕὔτέστι»" W, τοὔτέστι P, E, τουτέστι A. τούρμας edd. 

15 εὐτάχτους, ἐναρέτους τε xci ἐμπείρους, εἶ, δυνατόν, μαϑόντας καὶ γράμματα, κατεξαέρε!!πον c. 1994 Lami, 
τὸν μέλλοντα ἔχειν τὴν μέσην τοῦρμαν, ὅστις καὶ στρατηγός, ἂν λείψῃ τὸν τόπον αὐτός, 
— x«i τὴν ἐξουσίαν πᾶσαν ἐπέχειν ὀφείλει καὶ ἀναπληροῦν. 

46. οὕτως ἐστὶν ἀναγχαῖον χωρίζεσϑαι τὸν στρατὸν εἰς τούρμας τρεῖς ἤγουν εἰς 

τρία μέρη, εἷς μέσον, εἰς ὥριστερὸν καὶ εἰς δεξεόν. 

15. εὐαρέτους C sic, αὐ pro ἐναρέτους possit legi || 16. τούρμαν p || λήψῃ ν]}} αὐτός ego, αὐτοῦ codd. 

18, στρατηγὸν Cp. 
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τρία ἴσα, τοῦτ᾽ ἔστιν μέσον, 'δεξιόν, ἀριστερόν, τοὺ ποιοῦντα τὴν 

παράταξιν Tur ὑπὸ τῷ στρατηγῷ τεταγμένη). 

9. Χρὴ μηδὲ τάγμα πλέον τῶν τετρακοσίων αὐδρῶν γίνεσξεαι 
θίχα τῶν ὀπτιμιότων θάγθων, δὲ μοῖραν τῶν τρισχιλίων, μηδὲ 

“μέρος (τῶν) ἑξακισχιλέων ἢ) ἑπτακισχιλίων. εἶ δὲ συμβῇ πλέον τοῦ 
΄ - , ^ ' pot / ? tu - - 

AecyxctrrOG (LET 000 etra TOY στρατόν, χαλλιον ἔστιν Sor TOV 

c HEC: 2 EP. ^ c4 "ys a Lc » z I 235 ds “ἐρῶν ἕν ὑποβοηξείᾳ (ὀπισξὲν τῆς προμάχου τάξεως παράταξιν) & 

Θθευτέρᾳ τάξει χαξίστασξαι καὶ ἐπὶ βυλαχῇ τῶν πλαγίων μερῶν 

CONSTITUTIO IV. 

» / 2 A N , od i - A 

ἔστε μέσον, ἀριστερὸν καὶ δεξιόν. ταῦτα δὲ ποιεῖ, τῇ} 
πᾶσαν τάξι» τὴ» ὑπὸ τῷ στρατηγῷ τεέτα) μένην. 

41. Χρὴ δέ, ὡς εἴρηται, μήτε τάγμα πλέον TOT τέτρα- 
[ . - [/ y ^ - / ,/ Y 

xoo(or «rOQor γίγεσξαι y;OoUr TO TOU χόμητος DarOor, 
unre Ogovyyor aÀéor τῶν τρισχιλίων, μήτε TOUQUUT 
πλέον τῶν ἑξακισχιλίων. 

Ξ Lm VN - , - / , 5 

48. Et δὲ ovum zÀAtor τοῦ λεχϑέντος μέτρου εἴγαι 
τὸ} στρατόν, χάλλιόν ἐστί» ἔξωξεν τῶν μερῶν ἤτοι TOY 
τουρμαρχιῶν, €r δευτέρᾳ τάξει χαξίστασξαι ἤγουν |er τῇ] 
" x / - M 3 c 

OZTLOZtT τῆς προμάχου τάξεως παραταγὴν er ὑποβοη- 

Sela xal εἰς φυλακὴ; τῶν πλαγίων μερῶν» xc εἰς γῶτο- 

941. ἀριστερόν τὲ καὶ P,E || 943. Loco verborum χρὴ δὲ ὡς et πλέον 

ror membrana cod. W scissa est || 945. τούρμαν omnes codd., τοῦρμαν edd. || 

946. ἑξάκις χιλίων A || 949. τουρμαρχίων P, τουρμαχιῶν E || 949. zv τῇ 

seclusi, postea (950) παραταγὴν scripsi pro codd. παραταγῇ. 

47. οὐχ ὀφείλει δὲ οὔτε βάνδον, ὅπερ ἐπέχει ὃ κόμης, πλέον, ὡς εἴρηται, τῶν τετρα-- 

κοσίων ἀνδρῶν ἔχειν, οὔτε δροῦγγος || πλέον τῶν τρισχιλίων. 

48. ἂν δὲ περισσότερον ἕχῃς στρατόν, καλόν ἐστιν, ἵνα ὄπισϑεν τῆς παραταγῆς δευτέ-- 

ραν ποιήσῃς παραταγὴν πρὸς τὸ εἶναι αὐτὴν εἰς βοήϑειαν τῆς πρώτης" ἵνα δὲ ποιήσῃς 

21 τετρακισχιλίων p. 

950 



960 

ι: ϑι 

(1 

καὶ τοῦ γώτου, καὶ εἰς ἔνέδρας καὶ κυκλώσεις τῶν Crarríom, xal 

quj τὰ μέρη ἢ τὰς μοίρας μείζους ποιεῖν, ἵνα Qu] ὡς τέλεια χαὶ 
ἐπὶ πολὺ ἐχκτειγόμενα gae xal συγκεχυμένα εὑρεξῶσιν. 

6. Χρὴ μὴ πάντα τὰ τάγματα ἐπιτηδεύειν πάντως ἴσα ποιεῖν, 

íra μι) £x τοῦ ἀριδιιοῦ τῶν βάγδων εὐαρίξιητος τοῖς ἐχξροῖς 

ὁ στρατὸς γένηται, ἀλλὰ τοῦτο γυλάττει», TO “ηδὲ τῶν τετραχοσίων 

CONSTITUTIO IV. 

z) φύλακας καὶ εἰς ἕνέδρας ἤτοι ἐγχρύμματα καὶ εἰς 
κυχλώσεις TOY πολεμίων». 

49. Καὶ μήτε τὰς τούρμας, Ure τοὺς δρούγγους 

; uelzovs στοιεῖν, ἵνα ui, ὡς μεγάλα χαὶ ἐπιπολὺ EXTELTÓ- 
ς 

Uer. ἀπειδὴ πρὸς τὰ παραγγέλματα καὶ συγκεχυμένα 
C 

ἕξ ὑρεξῶσι» . 

90. ᾿“λλὰ χαὶ ἕτερόν» σοι χρήσιμον παραιγέσω, ὥστε 

“ἢ πάντα τὰ τάγματα ἤτοι βάγδα ἐπιτηδεύειν πάντως 
ἴσο ποιδῖ», ἕγα μὴ €x τοῦ (QU oU τῶ» βάγνδω» evaoí- 
ϑιήτος τοῖς ἐχϑροῖς Ó στρατὸς γένηται, ὅπερ πολλάχις 

955. γμδίξουας A.P,E || 959. ἐπιτηδεύεις MW, ἐπιτηδεύης A P,E || 960. 

Post ἵνα μὴ m' cod, E iterum exaravit verba πάντα... ... ποιεῖν, sed m. r. 

delevit || 961. τοῖς ἐχϑροῖς omissa sunt in AP,E || ὁ στρατηγὸς M W. 

καὶ πλαγιοφύλακας x«i ἐγχκρύμματα, ὁμοίως ἵνα ποιήσῃς χαὶ ὑπερχεραστὰς πρὸς τὺ 
χυχλῶσαι τοὺς πολεμίου: 

49. μήτε δὲ εἰς τούρμας, μήτε εἰς δρούγγους γένηται προσϑήκι, ἐπειδή, ἂν ἔχωσι 

πλῆϑος πεῤεΠαάέσρον οὗ εἴπομεν, γίνονται μεγάλα καὶ ἐξαπλοῦνται εἰς τὸ πολὺ xci 

οὗ δύνανται ἀκούειν οὐδὲ ποιεῖν εὐχύλως τὰ | παραγγέλματα, — καὶ ἐκ τούτου γένεται 

σύγχυσις. 

ὅ0. παραινέσω σοι χαὶ ἄλλο χρήσιμον" μὴ ποιῆς τὰ βάνδα ὅλα ἴσα, ἵνα μὴ μετρῶσεν 
oL ἐχϑροὶ τὸ πόσα βάνδα ἔχεις καὶ £x τούτου ψιηρίζωσε χαὶ εὑρίσχωσε τὴν ποσότητει 

26, εἰς τοὺς δρούγγους Ο || 27. γένωνται p || 38, παρατάγματ p || 80, iov Q. 

47. 

48. 

fol . 
ΕΥ 
Jo 



[p. 4. M.] 

e) 

- -€1 

arÓgor, ὡς εἴπαμεν, πλέον, “μηδὲ τῶν Otgzootor ἔλαττον τὸ τάγματα 

γίνεσξεαι. 

Urbicii ΧΙ 8,1: Πῶς δεῖ ἀξορισδῆναι ἀπὸ ἑκάστου 

ἀουδιιιοῶ εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας; 1. Μανδάτωρας 
; a) ΄ ͵7 i ^ € E 

ἀγρύπνους, συνετοὺς, γοργοὺς καὶ cogorove, εἰδότας Ῥωμαϊστὶ χαὶ 

CONSTITUTIO IV. 

ugydAag προξεγεῖ τὰς βλάβας, — ἀλλὰ τοῦτο φυλάττειν, 

(06 τῶ» τετραχοσίω») arOgor, ὡς εἴποιιεν, πλέογ, μηδὲ 
τῶν διακοσίων ἀγδρῶν ὀλιγώτερα γίγεσξαι αὐτά. 

51. Διὸ πολλάκις καὶ x«z' ἕχαστο» τάγμα εὰν δύο 
ϑάγδα εὐτρεπίζῃς ἀγαδείκτυσξαι ἕν τῷ χαιρῷ τῆς τοῦ 
πολέμου συμβολῆς, οὐκ ἄχρηστον εἰς τὸ καταπλῆξαι 
τοὺς πολεμίους. 

02. Χρὴ δὲ ἀφορισξῆγαι ἀπὸ ἑχάστου βϑάγδου εἰς 
τὰς ἀγαγκαίας χρείας, ὡς εἴρηται, τοὺς μαγδάτωρας 
ἀγρύπνλους καὶ συνετοὺς καὶ γοργοὺς καὶ εὐφώγους, 
εἰδότας, εἰ δυγατόγ, | καὶ διαφόροις γλώσσαις λαλεῖν. 

963. v P, E || 964. σ P, || ὀλιγότερα P, || 965. χαϑ'΄ ἕκαστον A.P, E, καϑέ- 

καστον MW || 966. ἀναφαίνεσϑαι AP,E || 968. ἐναντίους W || 970. μαγδά- 

τορας M W || 971. γοργούς] ἐγρηγόρους AP,E || καλλιφώνους AP,E || 972. 

γινώσκοντας A P,E || γλώσσαις διαφόροις A.P,E. 

τοῦ στρατοῦ ὅλου, ὅπερ προξενεῖ πολλάκις μεγάλας βλάβας. διὰ τοῦτο καλόν ἐστιν, ἵνα 

ποιῇς καὶ μιχρότερα βάνδα καὶ μεγαλώτερα. 
91. δεὸ χαὶ χρήσιμον πολλάκις ἐστίν, ἕνα καϑ' ἕχαστον τάγμα μέσγῃς δύο βάνδα 

χαὶ ποιῇς αὐτὰ γένεσϑαι βάνδον ἕν εἰς τὸν καιρὸν τῆς συμβολῆς τοῦ πολέμου. μεγάλα γὰρ ss 

φαινόμενα ποιοῦσι φόβον εἰς τοὺς πολεμίους. 
52. ἁρμόζει δὲ χωρισϑῆναι πὸ txáGrov βάνδου διὰ τὰ ἐξ ἀναγκαίου μανδάτα καὶ 

μανδάτορας ἀγρύπνους καὶ γοργοὺς x«i φρονίμους καὶ λαλοῦντας, ἂν ἐνδέχηται, καὶ 

διαφόρους γλώσσας. 

34, χαϑέκαστον C || 35. αὐτὰ in C ita, ut pro ἀντὰ possit legi (cf. v!) || 37. βάνδον p? 

265 

970 



915 

980 

10 

45 

P ABIREYSAY ) - € LG , ΄ ? 

ἹΙ]ερσιστί, ἐὰν ἀπαντᾷ, καὶ Πλληνιστί..... Βὸυκινάτωρας.. ... σαμιά- 
€ 5 A δὴ * M i Y Y , 

τώρας, τοξοποιούς, σαγιττοποιοὺς καὶ τοὺς λοιποὺς πρὸς τὴν διατύπωσιν». 
z , - ' ) “ DH c » 

Zei vivae προβληξήγαι τοὺς OptiAOrrOG τὰ εὑρισχόμεγα ἔχ 
- » * € ^ /, ΡῚ 7, - ) - 

τῶν ἀπολλυμένων συνάγειν καὶ ἀποδιδόναι τοῖς κυρίοις αὐτῶν. 
0 - c SEN - LUBK - ue c eU ΕΣ τ - 
ὃ. Zi ὡς émri τοῦ τούλδου τοῦ καβαλλαρικοῦ, OUTOQ καὶ ἔστι τῶν 

€ € c * - ͵ D } * / [4 - - 

σιαξών προβληξῆγναί τινας, otc ορβείλουσι πείξεσξεαι οἱ τοῦ καραγοῦ. 

CONSTITUTIO IV. 

Tc 3 "i 

59. Καὶ βουκιγάτωρας, οἵτινες ἐγ χαιρῷ τὰ συγήξη 
σαλ-ίσουσι, Ga uer ope, τοξοποιούς, σαγιττοποιοὺς καὶ 

τοὺς λοιποὺς πρὸς τὴ» ἐξ ἔδους διατύστωσιν. 
54. ΠΟροσαφορίσεις 06 xal τινας τοὺς ὀφείλοντας σι! 

εὑρισχόμεγα τῶ» ἀπολλυμέγω» συγάγει» xal ἀποδιδόγαι 
τοῖς κυρίοις αὐτῶν. 

ὅδ. “Ὥσπερ δὲ ἐπὶ τοῦ τούλδου τῶν χαβαλλαρίων 
ἀγαγκαῖον ὁρίσαι τοὺς ὀφείλοντας ἑπιστήγαι ἄρχογτας, 
οὕτως χαὶ ἐπὶ τοῦ τούλδου ἤτοι. τῶν ἁμαξίων τῆς πε- 
cux τάξεως ἀφορίσεις τινάς, οἷς ὀφείλουσι σπείπεσσαι 

0L τοῦ AeyouéroU x( 0000. 

973. βουχινάτορας MW || ἐν τῶ καιρῶ A. || 974. σαλπίζουσι (-r A) A.P,E || 

σαμιάτορας MW || σαγιτοποιοὺς A.P,E || 975. ἐξ ἔϑους A, ἐξέϑους MWEP,E | 

976. ἀφορίσεις AE, ἀφορήσεις P, || 981. οὕτω ATP,HE || ἤτοι τῶν ἁμαξίων 

(ἁμαξιῶν A) post 988 χαραγοῦ habent AP,E || ἁμαξίων W, ἁμαξιῶν M || 

983. ὁ P,E || 988. χαρραγοῦ A. 

53. ὁμοίως ὀφείλουσιν ἄφορίζεσϑαι καὶ χωρίξζεσίλαι καὶ βουκινάτορες καὶ σαμιάτορες, 

τοξοποιοί͵ σαγιτοποιοὶ καὶ οἱ λοιποί, ὅσοι κατὰ avi stev εἰς τὰς τοῦ φοσσάτου χρείας ἐνεργοῦσι. 
54. χώρισον δὲ καί τινας τοὺς ὀφείλοντας συνάγειν τὰ εὑρισχόμενα ἐκ τῶν ἀπολ-- 

λυμένων χαὶ ἀποδιδόναι τοῖς κυρίοις αὐτῶν. 

Db. ὥσπερ δὲ ἐπὶ τοῦ τούλδου τῶν καβθαλλαρίων εἴπομεν, ἵνα χωρίσῃς τὸν ὀφείλοντα 

αὐτὸ χρατεῖν ἄρχοντα, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ τούλδου τῶν πεζῶν. 

40, ὅμοιον p || βουκενάτωρες p || υαμιάτωρες p || 42. ἐνευγῶσι p. 

10 

ex 



4. Kul xa  Pxaorór μέρος (iru) πρῶτον τὸν ἀρχειν OpcíAorra. 

xo σημεῖον, ὡς ἐπὶ τῶν ἵππων, ἐγτεξδῆναι τοὶς Bovotr, ἰδικὸν ἑχάστοι 

ἀριξιιοῦ, fra εἰσὶν εὔδηλοι τοῖς ἰδίοις. 

Urb. XII 8,8: Πῶς δεῖ τὸν πεξικὸν στρατὸν καὶ τοὺς 

CONSTITUTIO IV. 

55 TER. Kagayo ὃς γὰρ λέγεται ὃ διὰ τῶν (uir καὶ 
τριβόλων» xoi TOY ἄλλον tupra rer γι όμεγος TEQUOQUOLOG 

εἰς ἀσφάλεια» τοῦ στρατοῦ. 
€ m AN 7 

m 57.| Καὶ xa$S' ἕκαστον “έρος era πρῶτο» TOT ἄρχει) 
3 ^ FS 2) € €. 3) - ) 

ὀφείλοντα καὶ σημεῖον, ὡς ἐπὶ TOY ἵππον, ξγτεσῆγαι Clg 
- »N € T 2 - Ll €! 3X. , ud ν : 

τὰς βοῦς, ἴδιον» ἑκάστου ἀριπιιοῦ, Vra εἰσὶ» εὐδηλοι χαὶ 

φαγεραὶ τοῖς ἰδίοις. 
EAE ASA ES δ τ LP fa : "P pis à 98. Καλῶς 06€ καὶ τῆς πεζικῆς τάξεως emeuroziuer. 

δεῖ. γὰρ xol ταύτης τὴ» διαίρεσι» ὑπογράψαι καὶ τοὺς 

er αὐτῇ ταττομέγους ἄρχοντάς TE καὶ ἄλλως ἡγεμόγας 

Rd ex : 

984. χαρραγὸς A || γὰ0}] δὲ P,E ||| αμαξῶν W || 987. καϑέκαστον M, 
χαϑεκαστον W, καϑ᾽ ἕκαστον AE, χαϑ' ἕκαστον P, || 988. ἱππέων P,E || Zvre- 

ϑεῖναι MW, ἐντιϑῆναι E || 989, Pro εἰσὶν εὔδηλοι καὶ] £x τῆς χρόας (χρείας 

P,) τοῦ σημείου A P,E || 990. ἕκασται (ἑκάσται A, ἕκαστοι Py) γίνωνται addunt 

A P,E || 992. Verba τὴν διαίρεσιν in W evanida || 993. τασσομένους A P,E || 

ἄλλους AP,E 

p. 22. Meurs. 56. || ἁρμόζει ἀφορίξεσϑαί τινας, οἵτινες ὀφείλουσι qu τὰς ἁμάξας xcb ποιεῖν 

διὰ τῶν τριβολίων καὶ τῶν ἄλλων μηχανῶν «τὴν φύλαξιν καὶ ἀσφάλειαν τοῦ στρατοῦ καὶ 

περιορίζειν χαὶ περιχκυκλοῦν τὸ στράτευμα. 
-" , ^ 3j , , , -] , ^ - , 2^ ΓῸ γι , » , 

57. ἐπεὶ δὲ εἰς τρία μέρη ἐχωρίσαμεν τὸν στρατύν, ἔστω χατὰ ἕν μέρος ὃ ὀφείλων 
» » - Y 3 DB - ζ πε BA ^. ἄρχειν εἷς πρῶτος. ἔστωσαν δὲ σημάδια εἰς τὰ τῶν ἁμαξῶν βοΐδια ἑνὸς ἕχάστου μέρους 
ποὺς τὸ εἶναι φανερὰ ix τῆς χρύας τοῦ σημαδίου {τῷ ἰδίῳ λαῷ. 

ὅδ, καλῶς δὲ καὶ τὴς πεζικῆς παρατάξεως ἑμνήσϑημεν. | Postea om. p usque ad στρατευ-- 

μάτων (57) verba ; sequuntur δεῖ δὲ καὶ x. τ. 4. VII, 83] ἁρμόζει γὰρ καὶ τοὺς πεζοὺς δεαχω-- 

50, τῶν ἁμαξῶν posterius est additum in C || βοίδια C || 51, τῷ ἐδέῳ iuserui || λαοῦ C || 52. καλὸν p. 

c— oc ὧτ 

490 

50 



» E - j qo c ) - e « 
40yorrac GUTOU ÓtuipeSmrat; 1l. Ot eoyoiow, or ὧν αἱ 

CONSTITUTIO IV. 

μικρούς τε χαὶ μεγάλους καταστῆσαι xol τὰς αὐτῶν 

δηλῶσαι ὁγοιιασίας, ὅπως τὲ περὶ αὐτῆς €X τῶν παλαιῶν 
παρελάβομεν; ταχτικῶνῦ χαὶ ὕπως οἱ γεώτεροι μιέχρις 
ἡμῶν τὴν αὐτῶ» ἔχταξί» τὲ χαὶ χατάστασι» :τταρεπέμι-- ιν. 45. M] 
abro. 

59. OL μὲν yag ἀρχαῖοι πολυπληκίας εὐποροῦντες 56. 
wo ἤσως στρατευμάτων τῷ» ποτὲ λεγομένων ÓÓALTOT, 

L-] e cx 

995. ὅπως τὲ] ὡς AP,E || 996. τακτικῶν παρελάβομεν AP,E || ὅπως] óc 

AP,E || 996—997. μέχρις ἡμῶν post χατάστασιν exhibent AP,E || 997. 

τὲ omm. AP,E || 999. 88. 59—03.] Cif. ,4uedita Tactica Leonis^, const. XXXIL: 

1. Τῶν πεζικῶν ταγμάτων ἕκαστον ἐξ ἀνδρῶν ἣν τετρακισχιλίων ἐνεγηκονταὲξ 

συνιστάμενον, ὁπλιτῶν ἁπάντων καὶ ἀσπιδοφόρων" εἶχε δὲ ὀρδίνους τὸ τάγμα 

δεχαέξ- ὁ δὲ ὄρδινος ἐξ ἀνδρῶν ἣν διακοσίων πεντηκονταέξ, ἡ τοίνυν τελεία 

παρ᾽ αὐτῶν καλουμένη παράταξις ἐκ ταγμάτων τεσσάρων ἦν συνισταμένη" 

διήρητο δὲ εἰς δεξιὸν καὶ ἀριστερόν, μέσον δεξιὸν xoci μέσογ 

ἀριστερόν, ὡς εἶναι λοιπὸν τὴν παράταξιν ταύτην ἐξ ἀνδρῶν ἑξκαίδεκα uA 

άδων καὶ τριακοσίων ὀγδοήκοντα τεσσάρων. 2. Χρήσιμος δὲ ὁ ἀριϑμὸς οὗτος 

ἐν ταῖς παρατάξεσι παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἦν, ἅτε δὴ τούτου εἰς δύο ἴσα διαιρου- 

μένου μηδέποτε εἰς μονάδα καταλῆγον ϑάτερον ἔχοντος μέρος, 3. Εἶχε δὲ καὶ 

ψιλοὺς ἡ παράταξις ἥδε, τοὺς ἡμίσεις ἀεὶ τῶν ἀσπιδοφρόρων ὀκτακισχιλίους ἑκατὸν 

ἐνενήκοντα δύο δηλαδή" παρέταττον δὲ τούτους καϑ᾽ ἑαυτοὺς dsi καὶ ἰδίᾳ ἢ 

μικρὸν τῶν ἀσπιδοφόρων ἔμπροσϑεν πρὸς τὸ διώκειν τραπέντας ἴσως τοὺς πολε- 

μίους ἢ καὶ ἑκατέρωϑεν τούτων ἢ ὄπισϑεν, ὡς ἀπαιτεῖν εἶχεν ἡ χρεία, συνεπο-. 

σοῦτο τοίνυν 14 παράταξις ἅπασα εἰς εἴκοσι τέσσαρας χιλιάδας καὶ ἑξακο- 

σίους ἑβδομηκονταέξ, || 999. πολυπληϑίας εὐποροῦντες] πολὺ πλῆϑος ἔχοντες 

—————————————————————————ÀBá&c——— 

, » * - ^ 

ρέσαι καὶ γράψαι τούς τε ἄρχοντας μιχρούς τὲ χαὶ μεγάλους χαὶ χαταστῆσαι αὐτοὺς xci 
J T » , ΡΞ DL —- ^ - - - —- 

ss δηλῶσαι τὰς ὀνομασίας αὐτῶν καὶ τὸ πῶς περὶ αὐτῶν παρελάϑομεν ἐκ τῶν παλαιῶν τακχτιχῶν 

x«i τὸ πῶς οἱ νεώτεροι πάλιν παρέπεμψαν εἰς ἡμᾶς τὴν σύνταξιν καὶ τὴν κατάστασιν αὐτῶν. 
c J - - *5 » ' * , 

59. ot γὰρ ἀρχαῖοι πλῆϑος πολὺ ἔχοντες στρατευμάτων | τὰ τάγματα τῶν σχουτα- — fol. 

δ1., 58. σκουταρίων codd.; similis error VI, 26. 

10* 



p. 5. Meurs. 

p. 1225 Lami., 

16 

/ - P B C - ΄ ΟῚ 
πολύαγόροι Aeyeoaec OUrYtOTOYTO, TC. ταγατα TOY OXOUTOTO?Y ἀττὸ 

» - ves Ye - : " c IL τ 
unir Ocza£S éTO(Ovr, a róocr Ot zooter πεγτήχογτα ἕξ, τοῦτ ἔστιν 

Aeliani 'Tact. theor. IX, 8: αἱ δὲ δύο “εραργίαι γαλαγγαρχέα, 
7), Y - 7 ς , 7 , - * , 

αὐδρῶν ,0Gg ... xoi ὁ τούτων ἀφηγούμενος δαλαγγάρ χης: 
€ ) 24 7. 3 “ - - N , / ς Hu , 

em ἔγίω» δὲ καλεῖται τοῦτο TO τάγμα στρατηγία χαὶ ὁ «γηγού- 

μενος στρατηγός. 

CONSTITUTIO IV. 

rór δὲ GxovT&TOY x«Aovuéror, «ἀλλο» δὲ καὶ αὐτοῦ 
τοῦ ὀγόματος διὰ τὴ; ἄγαν τῆς ταχτιχῆς μελέτης χαὶ 
πράξεως «πέλει» παρὰ μιχρὸν παρὰ πάγτω» ἀγγοου- 
“έγου, ταῦτα οὐ» τὰ τάγματα TOT σχουτάτων ἀπὸ 
δεκαὲξ ἀκιῶν ἐποίουν, αἀγὸρῶν διακοσίων γς΄, τοῦτ᾽ ἔστι: 
ἑκάστῃ» ἀκία» ἀγδρῶν iz! ὑπὸ τετραγώγῳ ἀριξ ιῷ. εὑρίσ- 
κέεται δὲ ὃν exelroug n φάλαγξ πεζῶν ἀνδρῶν qc, ἣν» 
ἑχάλουν στρατηγίαν xe τὸν ἐφιστάμενον» αὐτῇ 
στρατηγόν. 

APB,E || εὐπορουνγτὲς W, ὑποροῦντες M. || 1000. ἴσως omm, AB,E || τῶν 

om. A || ποτὲ MW A P, E || 1002—10083. Pro ἄγαν τῆς ταῦτ. usque ἀμέλειαν 

APB,E παντελῆ ἀμέλειαν τῆς ταχτικῆς habent || 1003. πάντων] τοῦ πάντων 

AP,E || 1008. 1004. ἀγγουμένου A || 1004. ταῦτ᾽ P,E || τὰ iteratur in A || 

1005. ;c APB,E || ἀκιῶν ἤγουν λόχων AP,E||orvz AP,E || τοὔτέστι» M, 

τουτέστι», W A P,E || 1007. ἐγ omm. P,E || ἀγδρῶν πεζῶν A P,E || 952 W, Aoc 

ΝΡ, Εἰ, τετρασχιλίων (Ὁ) ἐνενήχοντα ὃξ A. || στρατηγείαν E || 1008. ἐφ. αὖτ.] 

ταύτης ἡγούμενον AP,E. 

ράτων ἀπὸ δεκαὲξ ὀρδίνων | ἐποίουν ἤγουν ἀπὸ ἀνδρῶν διακοσίων πεντήκοντα ἕξ, ὡς 
» ^ ] , ν᾿ 2 PV ^ Ll 

ἔχοντος évóg éx&orov ὀρδίνου ἄνδρας δεκαέξ. ἐποίουν δὲ τὸ τοιοῦτο τάγμα τετράγωνον. 

ὅτε δὲ εἶχον ποιῆ ἐλαγ yv 5 φάλαγξ wÜrGv πεξοὺς. ἀνὸδ Schalen. eot τ ἔχον ποιῆσαι φάλαγγα, εἰχεν ἡ φάλαγξ αὐτῶν πεζοὺς ἄνδρας ,δρς΄. καὶ εποίου) 
^ [LA ^ , 

κεφαλὴν εἰς αὐτοὺς καὶ ἔλεγον τὴν μὲν χεραλὴν στρατηγόν, τὴν δὲ φάλαγγα orQa- 
τηγίαν. 

58. δέκα FE p, item infra || 59. τοιοῦτον p. 

1005 

0 



1010 

1015 

1020 

τ 

, ) 3 . - δα M * , , L— 

ἑχάστη» ἀκίαν «rÓQor δεκαξξ, καὶ rir τελείαν παράταξι» ταγμάτων 
pa ) - : y CN Z "y € - € ; " 
S0', σκιῶν ακό΄, ανδρῶν ,ucraÓ , ψιλῶν, τῶν λεγομένων σαγιττατώρων 

καὶ ἀκοντιστῶν καὶ ogeróoBoLtoror, *aj06B8 καὶ καβαλλαρίων *egen 

CONSTITUTIO IV. 

60. 1)» δὲ τελεία» παράταξι» ἑποίου» ταγμάτων : 
ξὸ΄, ἀκιῶ» χιλίων xÓ', ἀγδρῶν μυρίων ἑξακισχιλίων τρια- 
κοσίω» :-τὸ΄, ψιλῶν δέ, τῶ» λεγομέγω» σαγιττατώρωῶγτ 
xal ἀκοντιστῶν χαὶ σφεγ δοβολιστῶγ, ἀγδρῶν ὀχτα- 
κισχιλίωνγ ἑκατὸν GÜ' ἤγουν ἡμίσεια» τῶ» ψιλῶ» εἶγαι 
τῇ)» τάξι» TOY λεγομέγω; ὅπλιτῶν ἤτοι σκουτάτωγ, 
— τῶν ὁὲ σὺ αὐτοῖς παραταττομέγω; ἱππέων ἤτοι 
συμμίχτον τῇ πεζικῇ τάξει ἀγὸδρῶν χαβαλλαρίων Qc. 
καὶ τούτων ὃ ἡγούμενος ἐλέγετο στρατηγός. 

61. Καὶ ταῦτα μιὲν cuégiCor οὕτως. τὰ δὲ τάγματα 
τῶν Oxovr«rOY ξιιπτροσξεν εἰς πρόμαχον τάξι» παρέ- 

1011—1012. ,zrax0 M W, ἑξακισχιλίων τετρακοσίων πὸ' (ὀγδοήκοντα τεσσά- 

ρῶν A) AP,E || 1012. Verbo ψιλῶν caput incipit in W, numeris »5 indi- 

catum || σαγιτατώρω» AP,E, σαγιττατόρων MW, (in W litterae τὰ et syllaba 

10 in ras) || 1018. eqsróoriórov P,E, σφενδονητῶν A || 1013—1014. H0,7 M, 

ἤρα» W, ὀκτακισχιλίων ὡς) P, || 1014. ἐνενήκοντα δύο A. || εἶναι τῶν ψιλῶν P,E || 

1016. Verbis τῶν δὲ caput incipit in cod. W || »egeveccouéror AP,E || 

1017. 5j M, Des W, dee PQE, τετρακισχιλίων ἐνενήκοντα V5 A || 1018. ὁ omm. 

P,E || ó στρατηγὸς Pi. 

. E c 3 1 , ν᾿ 3i. . 
60. ἡ δὲ τελεία παράταξις αὐτῶν εἶχε τάγματα E0', ἔχοντα ὀρδίνους ἀπὸ δεκαὲξ 

y En ὲ e ΡΞ ᾿ SA . Y 
ἀνδρῶν ,«xÓ', γινομένους ἄνδρας χιλιάδας δεκαὲξ καὶ τριακοσίους ὀγδοήκοντα (Y). εἶχε 

5 δὲ καὶ ψιλοὺς ἤγουν τοξότας καὶ ῥιπταριστὰς καὶ σφενδοβολιστάς, τοὺς ἡμίσεις τῶν σχουτα- 

ράτων ἄνδρας ὀχτακισχιλίους ἕχατὸν ἐνενήχοντα δύο. ἵσταντο δὲ καὶ χαβαλλάριοι ἀνάμικτοι 

μετὰ τῶν πεζῶν ,δες΄. καὶ | κεφαλὴ αὐτῶν ἐλέγετο στρατηγός. 

61. τοσούτους ἐποίουν σχουταράτους χαὶ ψιλοὺς καὶ χαβαλλαρίους. καὶ τοὺς μὲν 

03. δέκα TS p, item infra || G4. τριακοσίας p || Y addidi || 61, 9c v. 

58. 



[p. 46. M.] 

59. 

60. 

18 

L4 - M ' ΄ - , «€ 

qc , διαιροῦντες τῶ uir τάγματα TOY σχουτάτων χαὶ ψιλῶν εἰς 
X 3 a^ ) 7 

σέσσαρα ἴσα μέρη δεξιόν, ἀριστερόν, μέσον ἀριστερόν, 
, dens 7 

μέσον δεξιόν, rovc δὲ χκαβαλλαρίους εἴς do. 

CONSTITUTIO IV. 

T&000T χατὰ TOY E xai ταῦ τη} εἰς τέσσαρα ἴσα 
“ἔρη "ὁ ἑποίουν, δεξιόν, ἀριστερόν, μέσο» ἀριστε- 
QÓóv, μέσον δεξιόν. 

69. Tà 0b rv ψιλῶν τάγματα ἰδίᾳ, διὰ τὸ γοργοὺς 
εἶγαι χαὶ ἑλαφροι : ἢ ἔμπροσξεν εἰς ἐπιδίωξιν TOY 
ἑχξρῶν ἔταττον ἢ εἰς τὰ quy LX ἢ ἐπὶ τοῦ γώτου τῆς 
πρώτης παρατάγης ἢ ὡς ἡ χρεία ἡπαίτει, περὶ ὧν κατὰ 
χώραν ἑροῦ Uc. 

68. Τοὺς δὲ χαβαλλαρίους εἰς δύο uéo διελόγτὲς 
κατὰ τὰ πλάγια τῆς τῶν πεζῶν παρατάξεως ἔταττον 
ϑοηξοὺς xai ὀξέως ἐπιτιξεμέγους τοῖς ἕγαγτίοις. 

1021. δ' MWP,E l| μέρη (6e PE ]| μέρη om. A || 1022. μέσον ἀριστερόν 

omm. P,E || 1024. ταγμάτων P,E || ἰδια MWA; cf. Asclep. VI, 1 || 1025. 

ἐπιδιώξειν B || 1026. ἔτασσογ APP,E || τὰ omm. P,E || exi τοῦ νώτου] ὀπίσω 

A P,E || 1027. παρατάξεως A P,E || ἠπέτει MW, ἀπήτει A P,E || 1027—1028. 

x. χ] ἐν τῶ ἁρμόζοντι τόπω A P,E; in W in mge: ἤγουν, εἰς vor τόπον αὖ || 

1029. διελόντες W, ἑλόντες M, διαχωρίζοντες AP,E || 1030. πλαγία E. 

σχουταράτους παρέταττον εἰς τὴν πρώτην παραταγὴν καὶ ἐποίουν αὐτὴν εἰς τέσσαρα μέρη 

ἐξ ἰσότητος, εἰς δεξιόν, dc ἀριστερόν, εἰς μέσον δεξεὸν xai εἰς μέσον 
ἀριστερόν. 

62. τοὺς δὲ ψιλοὺς ἤγουν τοὺς τοξότας xci ῥιπταριστὰς καὶ “σφενδοβολεστάς, διὰ τὸ 

εἶναι γοργοὺς zai ἐλαφρούς, παρέτασσον ἰδίως ἢ ἐμπροσϑεν εἷς τὸ διῶξαι τοὺς ἐχϑρούς, 

ἂν TOCGD) ἢ εἰς τὰ πλάγια ἢ ὀπίσω τῆς πρώτης παραταγῆς ἢ ὡς εἶχεν ἀπαιτεῖν ἣ χρεία. 
χαὶ περὶ τούτων δὲ εἴπωμεν, ὅταν ἔλθωμεν εἰς τὸν τόπον αὐτῶν. 

63. τοὺς δὲ χαβαλλαρίους χωρίζοντες εἰς δύο μέρη παρέταττον αὐτοὺς εἰς τὰ πλάγεα 

τῆς πιρ«ταγῆς τῶν πεζῶν καὶ ἐχπηδᾶν ἠνάγκαζον τα χέως χατὰ τῶν πολεμέων. ἀλλὰ ταῦτα 
μὲν ἐποίουν οἱ παλαιοὶ χαὶ παρέταττον οὕτως, ἔχοντες, ὡς φαίνεται, πλῆϑος ἄπειρον καὶ 

πεζῶν xai καβαλλαρίων. 

72. τοὺς alt. om. Ο || 73. εἰς propter humiditatem chartae evannit in C (ef. v!) || 74. εἰς ὀπίσω p. 

1 

1030 

Ll 

025 
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1040 

CONSTITUTIO IV. 

64. Ἵνα οὖν μὴ x«z' ἕχαστο» λέγων» CmiAETTO TOY 
rt λόχων xai τῶν τάξεων» χαὶ TOY ἐφισταμέγων | αὐτοῖς 
τότε ἀρχόντων τὰς ὀτομασίας διὰ τῇ» rÓT αὐτῶν 
«ἀχρηστίαν xai παρὰ πᾶσι τοῖς στρατευοιιέγοις σχεδόν 
που αἰτῶν ἀσάφειάν τὲ xol ἀκαταληψίαν», καὶ ἵγα μὴ 
αἀχαίρως δασπταγῶκεν τὸν χαιρόν, TOY ἀγα) χαιοτέρον ὡς 
σαγεστέρων χαὶ συγτοιιὠτέρων ἐπιλήψοιιαι. éxceira uer 
γάρ, ὡς ἔοικε, τά τε τῶν χαβαλλαρίων διατάγματα καὶ 
τὰ TOY πεζῶν, πλήξους mr στρατιᾶς, ὥστε καὶ τοσού- 
τους χαὶ γεγγαίους xar. ἀαγδρίαν εὑρίσχεσξαι στρατιώ- 
Φῶς. 

1032. χκαϑ᾽ ἕκαστον A P,E, χκαϑέκαστον MW || λέγω Α P,E omisso ἐπὲ- 

λεπτῶ || 1082—10833. τῶ» τὲ Aóyeor τὲ καὶ τάξεων ML]| 10833. Ad λύχων in mge 

cod. W: τῶν ὀρδιν ων || 1038, ἀφισταμένων M. || 1083—1084. Verba xoi τῶν 

τάξεων... .. ἀρχόντων omm. P,E || 1084—1035. In mge cod. W: διατο 

emat νῦν avereoyyror || Pro. διὰ τὴν νῦν αὐτῶν ἀχρηστίαν)] διὰ τὸ ἄχρηστα 

(ἄχριστα E) εἶναι αὐτὰ νῦν A P,E || 1085—1038. Pro xai παρὰ πᾶσι. ..... 

ἐπιλήψομαι] καὶ μὴ δὲ (μηδὲ A) παρά τινος τῶν στρατευομένων γιγνώσκεσθαι 

τὰ ἀναγκαιότερα καὶ σαφέστερα καὶ συντομώτερα λέξω AP,E || 1086, ποῦ 

MW || Ad ἀσάφειαν margo cod. W: yovv δια «o ἀδιαγγωστον || 1088. Ad 

σαφεστέρων idem: »yovr eire ὡς γγωριμωτερα λέγειν || 1089. Ad. ὡς ἔοικε, 

quod deest in AP,E, cod. W in mge ὡς φαίνεται habet || 1040. στρατιᾶς 

AP,E, στρατείας MW || 1041. καταγδοίαν MW, κατ᾽ ἀνδρίαν AE, κατὰ 

ἀνδρίαν, P,. 

64. ἡμᾶς δὲ dort o0 πρέπει λέγειν λεπτομερῶς περὶ τούτων, οὐδὲ τὰς ὀνομασίας τῶν 
, κᾧ D WV * y rórt πιραταγῶν καὶ τῶν ἱσταμένων εἰς αὐτὰς ἀρχόντων, διὰ τὸ εἶναι ἀρτίως ἄχρηστα 

καὶ dvevégynra καὶ μὴ δὲ γνωρίζεσϑιαι αὐτὰ παρά τινος στρατηγοῦ ἢ στρατιώτου" || διὰ 
- ᾿ " X , » c EC 

τοῦτο, ἵνα μὴ ἀκαίρως καταδαπανῶμεν τὸν καιρόν, εἴπωμεν cort περὶ τῶν χρησέμων καὶ 

γνωρίμων. 

82, μηδὲ p || στρατηγοῦ ἢ om..p. 

p. 9, Meurs. 



62. 

[p.47.M] 62. 

fol. 6" 

50 

T Qr. οἷν r ) ) € I- VE sd » ' ' NT z 

Urbicii ΧΙ 8, 8: 2. Νῦν δὲ *evagíSuor ὄγτων xoi μὴ δὲ ἶσον 
{1 : ἐν, ἐστιν εὐγερὲς OO ) 7 - T0D τῷ , ἐχύντων μέτρον, οὐκ ἔστιν εὐχερὲς ὁρίσαι τὸ μέτρον τοῦ τάγματος, 

e 7 € 5 , » " - -" t" 7] 

ἵνα μή, ὡς εἶχός, ἢ οἱ περιττεύίογτες τοῦ ποσοῦ τῶν διακοσίων 
νέᾳ ) . - } ΄ὔ 2 " ) / x 

πεγτήκοντα ἔξ ἀνδρῶν cQynooow ἢ, ἑτέροις τισὶ" ἀγγώστοις προστι- 
αν » c απ . 39$ V ' ὃ " c » " 
SELCTOL, GTQOXTOL EUQES COLD, ἀλλα TO, μὲν τάγματα, ὡς ἀπαντήσει, 

CONSTITUTIO IV. 

65. δῦ» δέ, ὁ στρατηγέ, εὐαριπ uror órror καὶ um 
δὲ idor &€yórror τὸ μέτρον, μᾶλλον δὲ καὶ πολὺ ἔλατ- 
ror, οὖχ ἔστιν εὐχερὲς ὁρίσαι τὸ μέτρον τοῦ τάγματος 
οὔτε ἔν τοῖς χαβαλλαρίοις οὔτε €r τοῖς πεζοῖς, ἵνα μη, ὡς 
εἰχός, ἢ) (οἵ) περιττεύογτες τοῦ ποσοῦ τῶν OrC' &rOQOr 
ἀργήσωσιν ἢ πάλι», ξὰν ἀκαίρως ἄλλοις τάγμασι προστε- 
Ξῶσι», ὡς ἄταχτοι ἀτωφελεῖς εὑρεξῶσιγ. 

66. | ̓ ,7“λλὰ τὰ uiv τάγιιατα ποιεῖν εἰς ἕχαστον ἀρι- 
σιμόν, ὡς ἀπαντήσει 3j TOU πλήξους χρεία καὶ τὸ ποσὸν 

1048. εὐαριϑμήτων MW, ὀλίγων AP,E; margo eod. W: ολιγων || 

1043—1044. μηδὲ W, μηδὲ A || 1044. Pro μᾶλλον δὲ καὶ ἀλλὰ (addito ci 

in A) AB,E || 1045. εὔκολο» AP,E || 1046—1047. Ad ὡς εἰκὸς margo cod. 

W ὡς ἐστι» ἐγδεχομεγον exhibet || 1047. οἱ inserui ex Urbicio et e Rec. 

Const. || περισσεύοντες AP,E || 1048. Ggzáooon P, || 1048—1049. Verba 

ἀκαίρως ἀνωφελεῖς εὑρεϑῶσιν ὡς ἄτακτοι habent A.P,E post ἐὰν ἄλλοις ete. || 

1051. ἡ ποσότης AP,E. 

65. ὀλίψου γὰρ ὄντος ἀρτέως τοὺ στρατοῦ | καὶ μὴ ἔχοντος ἴσον τὸ μέτρον πρὺς 

τὸν τύτε στρατόν, obz ἔστιν εὔκολον ὁρίσαι χαὶ εἰπεῖν τὸ πόσους ἄνδρας ὀφείλει ἔχειν τὸ 
τάγμα, οὔτε ἐν τοῖς καβαλλαρίοις οὔτε ἐν τοῖς πεζοῖς, ἵνα μὴ ἢ περισσότεροι ὄντες τῶν 

διακοσίων πεντήχοντα x«i ἕξ ἀνδρῶν ἀπομείνωσιν ἀργοὶ οἱ περιττεύοντες jj, ἐμβαίνοντες 

ἀκαίρως εἰς ἄλλα τάγματα xci γινόμενοι προσϑήκη εἰς αὐτά, εὑρεϑῶσιν ἀνωφελεῖς ὡς 

ἄτακτοι xci μὴ ἔχοντες τὸν ἴδιον τόπον. 
66. διὰ τοῦτο ἁρμόζει τὰ τάγματα ποιεῖν πρὸς τὸ πλῆϑος τοῦ χατὰ τὴν ἡμέραν 

86. 81. τὰ τάγματα p || 89. ὡς ἀνωφελεῖς ἧς p || 90. τὸν om. C. 

1045 
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90 
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" Ἁ Ἁ - , , » 

"OLET πρὸς σὺ ποσὸν τῶν ὄντων σωμάτων..." καὶ βανδον ἔχειν 
3 7 3 - » - - 

ἰδικὸν ἕκαστον αὐτῶν καὶ ἄρχοντα... τριβοῦνον γενναῖον καὶ 
΄ i] - , NY , 

φρόνιμον καὶ κατὰ χεῖρα μάχεσξδαι δυνάμενον... 
Σ 357 / 3 " - 

3. Τὰς μέντοι ἀκίας ἑκάστου τάγματος παραφυλάττειν τοῦ 
͵ 3. (3 Ὁ Ὧν T 3 - 2 ͵ a. ᾿ 5 N " V H 

πάντως ἀπὸ δεκαὲξ ἀνδρῶν ορδινεύεσδοι εἴς τὸν χάματον, τὴν δὲ 
- * ' / - c / - E 

παράταξιν πρὸς TO μέτρον τοῦ εὑρισκομένου στρατοῦ ποιεῖν. 
^ , “΄ ͵ er P , 

4. Ταύτην δὲ eic τέσσαρα ἰσα μέρη διανέμειν, ἐξ ὅσων αἀπαντή- 

CONSTITUTIO IV. 

τῶν προσόγτων» «rÜgOr χατὰ τὴ» δύγαμιν» τοῦ κατὰ 
τὸν χαιρὸν εὑρισχομέγου λαοῦ" xoi ϑάγνδον ἔχει» ἴδιον 
ἕχαστον αὐτῶν χαὶ ἄρχοντα ἤτοι κόμητα γεγναῖον καὶ 

155 φρόνιμον χαὶ ἀγδρεῖον καὶ κατὰ χεῖρα μάχεσξαι δυνά- 
U£rTo?. 

67. Τὰς μιέγτοι ἀκίας ἑχάστου τάγματος TOY “πεζῶν 64. 

παραφυλάττει» ἀπὸ δεκαὲξ ἀγδρῶν ὀρδινεύεσξαι εἰς τὸν 
τῆς μάχης κάματον, τὴ; δὲ παράταξιν πρὸς τὸ μέτρον 

14) τοῦ εὑρισχοιέγου στρατοῦ ποιεῖν. 
68. Ταύτῃ»; δὲ εἰς τέσσαρα ἴσα μέρη διανέμειν, ἐξ 65. 

1058. τὸν omm. A. Ῥ' Εἰ || 1055. ἀπὸ χειρὸς A.P, E || 1058---1056. δυνάμενον 

μάχεσϑαι A P,E || 1058. παραφυλάττειν omm. ΑῬὶ Εἰ || δεκαὲξ W, ς΄ AP,E || 

ὀρδινεύειν A P,E || 1059. μέτρον] μέρος A P,E || 1061. εἰς om. E || δ΄ E || δια- 

χωρίζειν A P,E; in mge cod. W: δεαμερίζειν || 1061—1062. ἐξ ὅσων ἂν &aav- 

€ ^ - » ^ ͵ , FW » » 

εὑρισχομένου λαοῦ, καὶ ὀφείλει ἕκαστον τάγμα ἴδιον βάνδον ἔχειν καὶ κόμητα ἔχειν 

φρόνιμον χαὶ ἀνδρεῖον, δυνάμενον πολεμεῖν μετὰ τῆς ἰδίας χειρός. 

67. xai οἱ μὲν ὄρδινοι τῶν πεζῶν ἑνὸς ἑκάστου τάγματος ἐχέτωσαν εἰς τὸν πόλεμον 
Ὑ Pom Jj Ν » ^ , - - - 

o ἀπὸ δεχαὲξ ἀνδρῶν εἰς βάϑος, j δὲ παραταγὴ ἔστω πρὸς τὸ μέτρον τοῦ στρατοῦ τοῦ 

εὑρισχομένου. 
Υ ^ » » '] "ὴ D. 

68. j δὲ τοιαύτη παραταγή, κἂν ὅσα ἔχῃ τάγματα, κἂν ὅσους ὀρδίνους, ὀφείλεις 

95. δέκα $E p || toU alterum om. yp. 

11 



66. 

52 

σεν ταγμάτων τε καὶ ἀκιῶν, τοῦτ᾽ ἔστιν εἰς δεξιόν, οὐ ἄρχει 0 δεξιὸς 

μεράρχης ἤτον στρατηλάτης, εἷς ἀριστερόν, οὗ ἄρχει ὃ ἀριστερὸς 
μεράρχης ἤτοι στρατηλάτης, εἷς μέσον ἀριστερόν, οὐ ἄρχει ὃ uéooc 
ἀριστερὸς μεέράρχης ἤτοι στρατηλάτης, εἷς μέσον δεξιόν, οὗ ἄρχει 

/ ' 2! - Ξ 

ὃ μέσος δεξιὸς μεράρχης ἤτοι στρατηλάτης. 
D. “εἰ δὲ ἐκ περισσοῦ τῆς παρατάξεως ὀλίγους καὶ σκουτάτους 

'N ΄ 2 47 J ' 4 , TAN 

καὶ φιλοὺς φυλάττειν ἕν ὑποβοηδείᾳ, ἵνα, ἑὰν γρεία γένηται, ἢ ἕν 

CONSTITUTIO IV. 

[ 2 τὸ A 

ὅσων ἀπαγτήσει ταγμάτων xol «xw — ὡς εἴρηται μοι 
καὶ. &roSer, — τοῦτ᾽ ἔστι» εἰς δεξιόν, οὗ ἄρχει ὃ δεξιὸς 

μεράρχης ἤτοι στρατηλάτης, 0T TOUQU QUIT χαλοῦ- 
Ur, εἰς ἀριστερό), οἱ ἄρχει ὁ εὐώγυκιος τουρμάρχης, 
xa εἰς τὰ ἕτερα δύο uéom μέρη ὁμοίως, er οἷς ἵσταται 
χαὶ τὸ τοῦ στρατηγοῦ ϑάγδογ. 

69. Acor δέ ἐστι» &x περισσοῦ τῆς παρατάξεως Pe 
τειν ὀλίγους xal σχουτάτους καὶ ψιλοὺς εν ὑποβοηξείᾳ 
καὶ ἄρχοντα ἔχει» ἴδιο» ἢ παρὰ σοῦ τότε χκαξιστάμεγον, 
ἵγα, ἑὰὼν χρεία γέγηται, εἰς τὰ ἄκρα τῆς παραταγῆς 

τήση A?P,E ||1062. ἀκίῶν W || 1062—1063. χαϑὼς ἀνωτέρω εἴρηται A P,E || 

1063. τοὔτέστιν MW E, τουτέστιν AP, || 1066. μέσα δύο ((΄ E) AP,E || 1068. 

Ad δέον in mge cod. W: αρμοζον || δὲ omm. P,E || 1070. καὶ omm. A. P, E || 

ἔχοντας A P,E || cov A || 1071. παρατάξεως A P, E. 

χωρίζεσϑαι ἐξ ἰσότητος εἰς τέσσαρα μέρη, καϑὸὼς ἀνωτέρω εἴρηται, ἤγουν εἰς δεξεόν, οὗ 
ἄῤχεε ὃ. δεξιὸς τουρμάρ χης, [x«i] εἰς ἀριστερόν, οὗ ἄρχει ὁ ἀριστερὸς τουρμάρχης, καὶ 

εἰς τὰ ἄλλα δύο μέσα μέρη ὁμοίως, εἰς ἅπερ ἵσταται καὶ τὸ βάνδον τοῦ στρατηγοῦ. 

69. ἁρμόζει δέ, ἵνα κατὰ περίσσειαν τῆς παραταγῆς φυλάττῃς ὄπισϑεν διὰ βοήϑειαν 
ὀλίγους καὶ σχουταράτους καὶ ψιλούς, ἔχοντας ἄρχοντα ἴδιον, ἢ x«i σύ, στρατηγέ, ἵνα 

ποιῇς τότε ἄρχοντας εἰς αὐτούς, (οἵτινεοδ, ἂν γένηται χρεία, εἰς τὰς ἄκρας τῆς ΛΈ ΕΣ UE 

98. ἄνω p || 99. καὶ seclusi; deesse videtur in C || 101. ἁρμόσει p || 102. σὺ] εὖ p || στρατηγῆς » || 

108. ἑαυτοὺς p || οἵτενες inserui; inter αὐτοὺς et ἂν in C squalor longitudinis 7 litterarum ; sed erat scriptum 
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100 



Qo 
δῷ 

τοῖς ἄκροις τῆς παρατάξεως ἕξωτέρω τῶν καβαλλαρίων ἢ ἕν ταὶς 

ἁμάξαις ἢ) ἕν ἑτέροις τόποις μετοὶ τῶν ἰδικῶν ἀρχόντων συντρέχοντες 
ἐπιβοηξῶσιν" ὥστε, égr ἔπ᾽ ἔλαττον τῶν xÓ γιλιάδων πεζῶν ἔστιν 

ὁ στρατός, «ἢ ποιεῖν τέσσαρα μέρη, ἀλλὰ τρία, ἐν τῷ μέσῳ δὲ 

“έρει τάσσεσξαι τὸ τοῦ στρατηγοῦ θάνθον, ᾧ καὶ πείξεσξαι τὰ 
λοιςτὸ ὀφείλουσιν. 

Urbicii XII 8,.9: Πὡς δεῖ τὴν ἐπιλογὴν καὶ ὀρδιενα- 

CONSTITUTIO IV. 

3h c 4 c: : . , AEN 2 M c / » 2 c , 

δεν TO) χασαλλαρίο) ? δις τας ἀμάξας ἢ ἕξις δτέρους 
͵ - . - E 2 

τόττους “τὶ TOY ἰδιχῶν αὐτῶν ἀρχόγτων GUYTQÉYOYTE: 

1075 

110 

gonzootr. 

10. Χρὴ δέ, εν ὁλιγώτερός ἔστι» ὁ στρατὸς τῶν xÓ' 
χιλιάδων πεζῶν, t1) ποιεῖν τέσσαρα μέρη τὴ; παράταξιγ, 

9.5 3) » | , - 

ἀλλὰ τρία, er TQ uéOQ δὲ μέρει τάσσεσξαι TO TOU στρατη- 
" / . Ὄ ᾿ ᾿ς, 5r EE, 1 / Aes rs 

700 βάγδον, Q XQG TTELZEOZOQU τὰ Λοιστα ϑάγδα οὁφειλουσι:. 
ES / RN ! 2 * ὶ M RN S VINE 4 

il. Πρότερον δὲ χωρίσεις εἰς ψιλοὺς τοὺς εἰδότας 

1078. ἰδίων AP,E || συντρέχοντος E || 1074. ᾿οηϑῶσι E || 1075. ἐστιν] 

ὑπάρχη P,E || 1076. ὃ M, 7; W || 1077. ; MWE,E || 1078. v»: AP,E || 

1079—1082. Πρότερον — τὸ ἥμισυ μέρος] A P, E habent: ἐὰν μὲν (om. P,) οὖν 

ὑπὲρ τὰς xÓ χιλιάδας εἰσὶν (ὦσιν P,E) ot στρατευόμενοι, τὸ ἥμισυ μέρος χωρί- 

σεις sic ψιλοὺς τοὺς εἰδότας τοξεῦσαι ἢ καὶ μαϑεῖν δυναμένους, γοργοὺς καὶ 

ἐξωϑεν τῶν καβαλλαρίων ἢ εἰς τὰς ἁμάξας ἢ εἰς ἑτέρους τύπους ὀφείλουσι συντρέχειν ἐκεῖ 

s μετὰ τοῦ ἰδίου ἄρχοντος || xe βοη ϑεῖν. 
- ἢ IDNAEES Τ| 5; ον ΟΥ̓ d , ) : : ; 
(0. πλὴν ἂν μὲν ἔχης πλέον τῶν zÓ' χιλιάδων πεζῶν, τότε χώριζε τὴν παραταγήν, 

ὡς εἴπομεν, εἰς τέσσαρα μέρη" || ἂν δὲ ὀλιγώτεροι ὦσιν οἱ πεζοὶ τῶν xÓ' χιλεάδων, μὴ 
ποιεῖν αὐτὴν εἰς τέσσαρα μέρη, ἄλλ᾽ εἰς τρέα, εἰς δὲ τὸ μέσον μέρος στηχέτω τοῦ στρατηγοῦ 

τὸ βάνδον, (mtv ὀφείλουσιν ὑπακούειν xci τὰ λοιπὰ βάνδα. 

71. πλὴν & μέν εἶσιν οἱ πεζοὶ πλείονες τῶν κδ' χιλεάδων xci γένηται ἡ παραταγὴ 

tantum τὸν || 104. ἢ καὶ εἰς τὰς ἅμ. p||106. πλέον om. p {πεζοὺς p || 108, ποιεῖ p || δὲ om. p || 100, ὑπάρ- 

ztw p || 110. μὲν εἰσὲν C p. 

1I* 

67. 
/. 
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c. 
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69. 

84 

4 - t - , A a e ,ὔ 

τιῶνα TOY πεζυχῶν ταγματῶν yiveo S au; 1. ὥστε 7100 Τερο 1 
A 34 p - 2^ * - , M LI 

τοὺς εἰδότας τοξεῦσαι m καὶ μαδεῖν δυναμένους, καὶ γοργοὺς καὶ 
; 220)" pis MUS Q4: NE bcrer.) mS eps Ἢ νεωτέρους, εἷς ψιλοὺς χωρισξῆται, εἶ μὲν ὑπτὲρ τὰς cixoovréooogac 

Hj e ; " » ' 5 
χιλιάδας εἰσί, TO 410v μέρος, εἰ δὲ ἔλαττον, τὸ τρίτον ἕν 
[S 2 « - 1 1 : ͵ ) . Qu 2 M ' ἑχάστῳ ἀριῶμῷ, — καὶ εἷς δεκαρχίας ὀρδινευδῆναι αὐτοὺς καὶ 
ΕῚ - b - Y , 2f A * ΄ 

ἐπιστῆναι αὐτοῖς δεχάργας χρησίμους καὶ ἄργοντα, τὸν λεγόμενον 
7 , 

αρχισαγιττάτωρα. 
1 4 , S5 5 . E 2 3. κὸν 3. 8 7 5) - 

2. Τὸ δὲ μένον Θίμοιρον μέρος διανεῖμαι εἷς ἀκίας aso ἀνδρῶν 

CONSTITUTIO IV. 

τοξεῦσαι ἢ καὶ μαδεῖν δυναμένους, καὶ γοργοὺς καὶ 
γεωτέρους, ἱκαγοὺς πηδᾶν, ὅπου βούλονται, — ξὰν μὲν 
ὑστὲρ τὰς xÜ' χιλιάδας εἰσί, τὸ uiv μέρος, εἰ δὲ 
ὀλιγώτεροι TOT xÓ' χιλιάδων, τὸ τρίτον μέρος €r ἑχάστῳ 
ἀριξ μῷ, — καὶ τότε ὀρδιγευξῆγαι αὐτοὺς — ὥς | που xai 
ἀγωτέρω εἴποιεν» — εἰς δεκαρχίας xoi ἐπιστῆγαι αὐτοῖς 
δεκάρχας χθησίμους καὶ ἄρχοντα era, τὸν λεγόμενον 
ἀρχισαγιττάτωρα ἤγουν. ἀρχιτοξότῃν. 

12, Τὸ δὲ μέγον δί(ιοιροῦ μέρος ἢ ἥμισυ διανεῖμαι 
εἰς ἀκίας ἀπὸ «rOgOr ιη΄ παλαιῶν xoà γέωγ. ἀκίαι 
δὲ λέγονται, ὥς (οι εἴρηται, τὰ λεγχόμεγα χουγτου- 

γεωτέρους, ἱκανοὺς πηδᾶν (πηδὰν E), ὅπου βούλονται || 1081. "ούλωνται M; in 

W a. c. || 1088, Post. χιλιάδων AP,E εἰσὶ (εἰσὶν A) inserunt || 1084—1085. 

Verba ὥς zov .... εἴπομεν omm. AP, E || 1086. ἄρχοντας P,E || 1087. ἄρχι- 

σαγιττάτωρα A, ἀρχισαγιτάτορα MW, ἀρχισαγιτάτωρα P,E || 1088. uérov] $z0- 

λιμπανόμενον AP,E || ἢ omm. MW || διαμερίσαι AP,E || 1089. ἀπὸ omm. 

P,E || τὲ inserunt ante χαὶ AP,E || ὥς μοι εἴρηταί omm. APB,E || 

εἰς τέσσαρα μιέέρη, ὡς εἴρηται, χώρισον πρῶτον τὸ ἥμισυ μέρος τῶν xÓ' χιλεάδων xci 

ἀφόρισον αὐτοὺς εἰς ψιλούς. ἐχείνους δὲ χώρισον [Contimmatnr im ed. M. verbis, quibns 

ed. Lamiana et C incipit, vss. 114 et ss.]. 

1080 

1085 

1090 



1095 

1100 
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uj παλαιῶν καὶ νέων, ὥστὲ τοὺς μὲν δύο αὐτῶν τοὺς ὑποδεεστέρους 

εἷς τὰς ἁμάξας καὶ εἷς ἑτέρας, ὡς εἶκός, ἀπαντώσας χρείας ἀσχο- 

AeioS Qt, τοὺς δὲ ic ἕν τῇ παρατάξει καὶ ἐπιστῆγαι αὐτοῖς λογα- 

γοὺς γενναίους καὶ φρονίμους. 
9. Ex τούτων δὲ τῶν (c τοὺς χρησιμωτέρους ὀκτῶ ἔμπροσϑδεν 

καὶ ὄπιξεν καταστῆσαι, τοῦτ᾽ ἔστιν εἰς τὸν πρῶτον τύπον, εἷς τὸν 
δεύτερον, εἷς τον τρίτον», εἰς τὸν τέταρτον, εἷς σὸν ἑξχαιδέκατον, εἴς 

τὸν πεντεχκαιδέχατον, εἷς TOT τεοσαρισκαιδθέκατον, εἴς τὸν τρισχαιδέ- 

CONSTITUTIO IV. 

ϑέργια. xal τοὺς μὲν δύο αὐτῶν, τοὺς ὑποδεεστέ- 
ρους ἤτοι τοὺς πλείονας τῶν ις΄, εἰς τὰς ἁμάξας καὶ 

εἰς ἑτέρας, ὡς εἰχός, χρείας ἀσχολεῖσπαι, τοὺς ις΄ δὲ 
στῆγαι €r τῇ παρατάξει χαὶ ἐπιστῆγαι αὐτοῖς τοὺς 
λοχαγοὺς λεγομένους, γεγναίους xoà χρησίμους. 

18. 'Ex τούτω» δὲ τῶν ις΄ (τοὺς) χρησιμωτέρους ὀχτὼ 
ἔιιπροσξεν xa ὄπισξε» τῆς ἀκίας ἤτοι τοῦ λόχου κατα- 
στῆσαι: (τὴ» γὰρ τῶν ις΄ ἀγδρῶν ἀκίαν λόχον ἑχάλουν 
οἱ παλαιοί)" στῆσαι δὲ αὐτοὺς εἰς τὸ» πρῶτο» τόπον 
καὶ εἰς τὸ» δεύτερον χαὶ εἰς τὸν τρίτο» καὶ εἰς τὸν 
τέταρτο; χαὶ εἰς τὸ» ἑξχαιδέχατον καὶ εἰς τὸν πεν- 

τεχαιδέχατοῦ χαὶ εἰς τὸν τεσσαρισχαιδέχατον χαὶ εἰς 

1090. 1091. xovrovporie W, κοντουβέονια MAE || 1091. ? E || 1092. Pro 

ἤτοι τοὺς πλείονας τῶν ig AP,E ἑκάστης ἀκίας habent || 1098. ὡς εἰκὸς omm. 

AP,E || χεῖρας a. c. in E || τοὺς δὲ «z* A || δεκαὲξ M, δέχαεξ W || 1093—1094. 

δὲ στῆναι] ἵστασϑαι A.P,E || 1096. τοὺς ex Urbicio inserui || H P, E || 1097. τῆς 

ἀκίας ἤτοι omm. AP,E|| Ad λόχου in mge cod. W: rov ὀρδίνου || 1098—1099. 

Off. ,Inedila Tactica Leonis XXXV, 8: λόχος γὰρ τὸ τῶν δεκαὲξ ἀνδρῶν 

σύστημα λέγεται κυρίως, καταχρηστικῶς δὲ καὶ τὸ μέχρι τῶν τριάκοντα δύο λόχος 

καλεῖται. || 1099. αὐτοῖς W || 1101. ἑξκαιδέκατον) ig P, ἐξκεδέκατον E, ἑγνδέ- 

xevor M, εἐγδέκατο, W || 1101. 1102. πέντε καὶ δέκατο, E || 1102. τεσ- 

70. 
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xoror, ἵνα xol μέχρι veoodQur ἀνθρῶν μεριζομένου τοῦ βάϑους 

τῆς ἀκίας ἕν δυνάμει ἐστὶ καὶ τὸ μέτωπον καὶ ἡ οὐρὰ αὐτῆς. τοὺς 

δὲ λοιπούς, τοὺς ὑποδεεστέρους, ἕν τῷ μέσῳ αὐτῆς τάξαι. 

4. Τούτους δὲ τοις ic ὑγομάσαι ἕγα παρ᾽ ira ἀπὸ πρίων καὶ 

σεκούνδων, ἀπὸ πρώτων καὶ δευτέρων ἤτοι πρωτοστατῶν καὶ ἑπιστα- 

τῶν" τοὺς δὲ δύο ἐν αὐτοῖς διωγύμους, τοῦτ᾽ ἔστι τὸν μὲν πρῶτον Δ 0- 

χαγὸν καὶ πρῖμον, τὸν δὲ δεύτερον δεκάρχην καὶ σεκοῦνδογ. 

CONSTITUTIO IV. 

» : c 

τὸν τρισχαιδέκατογ, Vra xoi μέχρι | τεσσάρῳω» ἀνδρῶν 
z " - - » 

μεριζομένου τοῦ βάξους ἤτοι τοῦ πάχους τῆς ἀκίας 
5 1 5 ^ 2 3 - 

ἔν δυνάμει ἐστὶ χαὶ ἡ οὐρὰ αὐτῆς καὶ τὸ μέτωπον. 1105 

j ΄ ͵ . 4) € , P) - 

τοὺς δὲ λοιπούς, τοὺς ὑςτοδεεστέρους, €Y TQ «σῷ αὐτῆς 
τάξαι. 

m r / SN N / 3 ye [04 2) c! 

i4. Τούτους δὲ rovc (iQ ὃγνομάσοι ἔνα πὰρ eva 
9 1 ) - 2 

«aO πρίμω»ν καὶ σεκούγδω» ἤτοι πρωτοστατῶν χαὶ ἕπι- 
- SN . 2 3 - 5 

στατῶν. τοὺς δὲ δύο £v αὐτοῖς διωνύμους eirau, καὶ TOY 

μὲν πρῶτο» χαλεῖσσπαι λοχαγὸν χαὶ πρῖμο» ἤγοῦν» 
- - PA N - 1 - πρωτοστάτην, τὸν δὲ δεύτερον δεχάρχην καὶ σε- 

- ὃ ) 2) Cu r: 

xoórOor ἤγουν ἐπιστάτῃ», καὶ ξξῆς ὁμοίως, — ὅστε 
5 €/« 2) € 2 ἘΝ » 

εἰγαι τὸν 0À0Y στίχον €x πρωτοστατῶν χαὶ ἐπιστατῶν 

OUyXELUETOT. 

σαρισχαιδέκατον (quod et Urbicius habet; cf. Psalfes p. 20) M.W A, τεσσαρισκαὶ 

δέκατον E, ιὸ P, || 1108. ἣν P, || μόχρε τῶν τεσσάρων E || 1104. μεμεριζο- 

μένου E syllaba prima inducta a m. rec. || 1105. ἐστὶ (ἐστὶ W) xoi] 

ὑπάρχει E, ὑπάρχη P, || 1108. δεχαὲξ A || παρένα MW || 1109. 10i] / [| eov 

W || 1110. ? E || διωνύμους sivo]. ἀπὸ δύο (3 P,E) ἔχειν ὀνομάτων AP,E | 

1111. zozuov (πρίμον MW) ἤγουν omm. A.P; E || 12—1118. σεκοῦνδον ἤγουν omm. 

AP,E||xei ἑξῆς ὁμοίως omm. AP,E || M16. εὐκόλως AP,E || δύνων-- 

ται P,E. 

1110 

1115 
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0. Ἵνα δὲ καὶ ἄρχεσξαι cvysQue δύνανται καὶ ἁρμοδίως συν- 
διάγειν ἀλλήλοις, yon τούτους εἷς δύο κουνττουθέργια γενέσξαι, ἵνα 
οἱ μὲν πρῖμοι εἰσὶ μετεὶ τοῦ λοχαγοῦ, οἱ δὲ σεκοῦνδοι μετὰ τοῦ 
θεκάρχου, οὕτως μέντοι, ὥστε, κἀν ἕν τῇ διαγωγῇ διήρηνται, ἀλλ᾽ οὖν 
ér τῇ τάξει ἡνωμένοι ὄντες, οἱ ic τῇ βουλῇ καὶ γνώμῃ τοῦ λοχαγοῦ 

πείσονται. ἔντεῦξεν γὰρ χαὶ ἡ τάξις βυλάττεται, καὶ εὐκόλως 
ἄρχεσξααι δύνανται. 

x^ T GA 9 ) “ rn ' ͵ 

(. Χρήσιμον Oc ἔστιν, ἔσαν ἀταντῷᾷ, μὴ μόνον κατὰ ποιότητα 

CONSTITUTIO IV. 

15. Ἵνα δὲ xoi ἄρχεσξαι εὐχερῶς δύνανται καὶ 
ἁριιοδίως συγδιάγει» ἀλλήλοις, χκάλλιόγ ἔστι μάλλον 
τούτους εἰς δύο μόνα κουντουβέρνια γίγεσξαι, ἵνα οἱ 
uér πρίιιοι ἤγουν» ot πρωτοστάται εἰσὶ μετὰ τοῦ λοχα- 
γοῦ, οἱ δὲ σεχοῦγδοι ἤγουν» ἐπιστάται μετὰ τοῦ δεκάρ- 
χου, οὕτω μέγτοι, ὥστε, x«r €r τῇ διαγωγῇ διήρηνται, 
αλλ᾽ οὖν ἕν τῇ τάξει ἡνωμέγοι ὄντες, οἱ ις΄ τῇ βουλῇ 
καὶ γνώμῃ τοῦ λοχαγοῦ -πείδονται. ἔγτεῦξεν γὰρ καὶ 
ἢ. τάξις φυλάττεται, καὶ εὐκόλως ἄρχεσξαι δύνανται. 

16. Xomauuor δέ, ἐάν» ἔστι ÓvraTÓv, «μἡ μόνον κατὰ 

1117. ἁρμοζόντως A P,E || ἐστιν W, ἐστὶν E || 1118. εἰς 5. μόνα τούτους 

P, 19 etiam E || χκουτουβέρνια MW, κοντουβέρνια AE || H18—1119. Inde 

2b ive ἕν. usque ad μετὰ evanuerunt verba in W || 1119. πρίμοι M. || πρ. ἤγουν 

οἱ omm. AP,E || ὦσι AP,E || τοῦ omm. P, || 1120. σεκοῦνδοι ἤγουν omm. 

AP,E || 1121. οὕτω μέντοι ὥστε omm. AP, E et post xér (xàr AE) inserunt 

γὰρ || διείρηνται MW, quod correxi, διαιρῶνται Lami, διηρημένοι (διαιρη μένοι E) 

εἰσὶν AP,E | In mge eod. W: xyour καὶ er τὴ συγαναστροφῆ διακεχωρισ- 

utvot ωὡσιν || M22. παρατάξει A P,E || ἠγνωμένοι MW A || δεκαὲξ MAE, vc 

WP, || 1123. τῇ γγώμη Α || 1124. φυλάσσεται P,E || δύνωνται PE || χρήσιμον 

δέ ἐστιν (ἐστίν P,E) codd. || ἐάν ἐστι δυνατόν} ἐὰν ἐνδέχηται AP,E. 

ἊΣ [ol 

73. 



[. 50. M] 

e. 717. 74. 

88 

ὀρδινεύεν» τοὺς (c xac ἑκάστην ἀκίαν τῶν σκουτάτων, αλλὰ καὶ 

xaS ἡλικίαν, ἵνα οἱ μακρύτεροι ἔμπροσξεν τασσύόμενοι εὐτακτο- 
τέραν καὶ ἘΠ QUE Tir παράταξιν ἀποδείξωσιν. εἶ δὲ μὴ ἀπαντᾷ 

πρὸς ἡλικίαν καὶ ἀνδρίαν, πάντως, ὡς εἴπαμεν, τοὺς γενγαιοτέρους 

ἑχάστης ἀκίας χρὴ εἷς τοὺς ἔμπροσξεν καὶ Osuzer τόπους τάσσεσδϑαι, 
τοὺς δὲ ὑποδεεστέρους εἷς τὸ μέσον αὐτῶν, xa ὃν εἰρήκαμεν 

τρόπον. 

8. Διὰ τοῦτο δὲ οἱ ἀρχαῖοι ἀπὸ ις΄ τὸ βάξος τῶν ἀκιῶν ὥρισαν 

CONSTITUTIO IV. 

/ » b] , » , A / Q2 

ποιότητα ἤγουν» ευψυχίαν οὀρδιγεύει» τοὺς ig xXG3 
c 2, - / 344 N NC , 
ἑκάστῃ; αἀκία» τῷ} σχουτάτον, ἀλλὰ καὶ κατὰ ἡλικίαν, 
« q 2 

(ra οὗ μαχρότεροι ἕἔμττροσξεν τασσόμεγοι εὐταχτο- : ἢ 
τέρα» τὴ; παράταξι» ἀποδείξωσι». εἰ δὲ um ἀπαντᾷ 
πρὸς ἡλικίαν καὶ ἀγδρίαν, πάντως, ὡς εἴπομεν, τοὺς 

εὐψυχοτέρους καὶ γεγγναιοτέρους ἑκάστης ἀκίας δέον 
5 , , : 

ἐστὶν εἰς τοὺς ἔμπροσξεν xai OswOStr τόπους τάσσεσ- 

Sau, τοὺς δὲ ὑποδεεστέρους εἰς τὸ μέσον αὐτῶν, x3. 
ὃ» er: τρόπον». 

€/ 5 LY - ^ € 3 - 3 i] 9 vn 

Ὥστε oUrv διὰ τοῦτο χαὶ Ot ἀρχαῖοι ἀπὸ (C | 

D πεζῶν τὸ ϑάξος τῶ» «xir ἤτοι τῶν ὀρδίγων 

1126. ποιότ. ἤγουν εὐψ.) ἀνδρίαν AP,E || Ad εὐψ. W εὐτολμίαν habet 

in mge || 1126—1127. χαϑεκάστην W || Verba x«9" ἑκάστην ἀκίαν τῶν σκου- 

ríro» omm. A P,E || 1127. ἀκιῶν M || 1128. 1129. εὐταχτωτέραν M; in W a. €.; 

φοβερωτέραν A E, φοβεροτέραν P, || 1129. ἀπαντᾷ] ἐνδέχεται A.P, E || 1130. πρὸς] 

xai χατὰ AP,HB || xci κατὰ ἀνδρίαν AP,E || Post ἀνδρίαν AP,E τούτους 

τάσσεσϑαι habent omisso τάσσεσϑαι infra || 1181. soy.] προϑυμοτέρους AP,E || 

Ad γενναιοτέρους est scriptum aliquid in W, hodie evanidum || 1181—1182. 

δέον ἐστὶν omm. AP,E || 1184. τρόπον εἰρήκαμεν AP,E || 1185. “Ὥστε οὖν 

omm. AP,E || δὲ καὶ AP,E || ἀποδεκαεξ ἋΨ || 1186. τῶν dor ἤτοι omm. 

AP,E || ἀκέων M. 

1136 

1135 
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5 - / ) ν ἃ A , ) - , ct € 

ἐν ταῖς μάχαις, ἕπειθὴ καὶ TO μέτρον ἀρκοῦν ἔστιν, περ ὑπερ- 
͵ » AES 9 x z MA / E 

Bare οὐ δεῖ, καὶ ἕν ταῖς χρείαις εὐτάκτως καὶ συντόμως LLQL- 
- ^ * , , ἃ ) d , ^ € , E ͵ 

ζεται καὶ λεςκτύνεται μέχρι ἕνος ανδρός, καὶ ὁμοίως βθαξύτγεται. 

CONSTITUTIO IV. 

€ 5 - 5 b] - 

ὥρισαν £r ταῖς ιιάχαις, ἐπειδὴ καὶ τὸ térQOY ἀρχοῦγ 
2 c c 2 / 2 - 

ἐστι, περ ὑστερθαίγει» οὐ χρῆ, καὶ εν ταῖς χρείαις 
L δι; / - ! pL 

εὐτάκτως χαὶ συγτόμος μιἐρίζεται καὶ λέπτυγεται UE OLG 
ue ἑγὸς ἀγδρός. τοσαῦτα μὲν oUr καὶ περὶ τῆς τοῦ στρα- 

1145 

115 

τοῦ διαιρέσεώς τε καὶ καταστάσεως χαὶ τῶν ἐπὶ τούτον 
, 3 - * . 

τεταγμένον &oyÓrrOr tuxQor τὲ χαὶ μιεγάλοων διωρισά- 
ueza. 

y P. z HESS VEZWV ] 
IHIOAEMINKON ILAPAXKEYON 

διάταξις ε΄. : 

Περὶ ὕπλογ. 

1. Κελεύομεν  Tolrur τῇ ὑμῶν ἐγδοξότητι TOY εἰς 
, [9 «^ ^ 3 E - 

τοὺς πολέμους GUrYTCUTÜTTO! ὕπλῶν τὲ X(À GTOOXEUOT 

τῇ πεζικῇ τὲ χαὶ χαβαλλαρικῃ στρατιᾷ φροντίσαι, ὥστε 

1137. ὡρίσαντο A P,E || ἐν ταῖς μάχαις omm. A P, Εἰ || 1188. βαίνειν P,E || 

1139. εὐτάκτως] συμμέτρως A. || καὶ συντόμως omm. AP,E || 1141. διαιρέσεως 

MWAE || τούτω W P, E, τοῦτο A, || 114—1146. Constitutio inscribitur in MWA : 

πολεμικῶν παρασχευῶν διάταξις ξ' (πεμπτή A) περὲ ὅπλων, — in 

P,E: διάταξις E: περὶ ὅπλων || 1147. ἡμῶν P, || 1149. τῇ omm. MW || καὶ τῆ 

- Mc , LN 
᾿ “Π]ερὶ ἑτοιμασίας: ὑπλοων. 

1. ᾿Ὀφείλεις, στρατηγέ, φροντίσαι περὶ ὅπλων xci περὶ ἄλλων τινῶν, τῶν συντὲ- 
* , - - - - 5 * J ' 

λούντων τῷ Tt πεζικῷ στρατῷ καὶ ἱππαζομένῳ, τοῦ εἶναι αὐτὰ ἀδιάλειπτα καὶ ἕτοιμα, 

Inscriptionem om. ν {| 114. Post óq. inserit p 92||Pro verbis περὶ ὅπλων usque ad 116 αὐτῶν p haec 

praebet: καὶ συνάξαν ἄρματα xci ἄλλα τινὰ συντελοῦντα εἰς πεζικὸν καὶ καβαλλαρικὸν urocrór πρὸς τὸ 
εἶναι αὐτὰ ἀδιάλειπτα καὶ ἕτοιμα ὅταν γένηται χρεία αὐτῶν || 110. τὰ ὕπλα C || σὲ vsu 117 et vsu 118, 

in p deesse videtur ; σοῦ coniecit, Meursius, 

12 

Pc 

fol. 1* 

c. 1212 Lami. 
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CONSTITUTIO V. 

- Y ὃς “ 

ταῦτα διαιιέγει» αδιάλειπτα xni πρὸς τὴ; κατεςτεί- 
s γουσαν TQ χαιρῷ χρείαν ἕτοιμα, τοῦτο δὲ ποιεῖν — τὸ 

[p. 51. M.] 

uir διὰ σοῦ αὐτοῦ, τὸ δὲ διὰ τῶν ὑπὸ σὲ ἀρχόντων 
“ιχρῶν xol μεγάλων -- εἰς ὕπλισω χαὶ ὑ-ηρεσίαν TOU 
ὑπὸ τὸ σὸν Ξέμα μαχίμου στρατοῦ... 

2. Oior τοξάρεα μετὰ Ξηκαρίωνγ αὐτῶν, σαχίττας 
uer. χουχούρων᾽ σπαξία ἠκογημέγα xol σεσαμιωμιέγα" 
σχουτάρια χαὶ ἕτερα σχουτάρια UE, ἅπερ λέγονται 
Ξυρεοί, ἕτερα σχουταρίσχια τῶν πεζῶν, τά ποτε λεγό- 
uera πέλται, ἕτερα σχουτάρια σιδηρᾶ, στρογγύλα, 
GEOQLLLOLLÉTOC χυγτάρια μικρά, ὀκτάπηχα. (ἦσαν δέ ποτὲ 
“οωμαίοις καὶ Ηαχεδόσι χκογτάρια ἄχρι πηχῶν ις΄, ἅπερ 
ἡ rir χρεία ov καλεῖ, τὸ γὰρ κατὰ τὴ» ἑκάστου τῶν 

χαβαλλαραρική (7) A || 1150---1158. Ex verbis x«i ..... ὅπλισιν —- folio 

scisso in W — haec tantum possunt legi: χατεπείγουσαν τῶ | τοῦτο | σοῦ αὐτοῦ | 

χόύντων | λισιν || 1151. τοῦ καιροῦ AP,E || τοῦτο] τοῦ E || 1152, διά cov et 

ὑπό σὲ A || 1155. μετὰ ϑηκάρια P, || σαγίτας A P,E || 1158, ϑυραιοί MW, 

Üvoéot E || σκουταρίσπκια)] σκουτάρια P,E || 1159. σιδηρὰ MWEP,E || 1160. 

ἢ ἦσαν E || 1161. Cff. Polyb. XVIII, 29, 2; Δεῖ, XIV, 2; Arrh. Tact. XIV, 2 || 

δεκαὲξ ML, δεκα καὶ ἕξ W || 1162. οὐκ ἀπαιτεῖ A P,E. 

ὅταν χρεία γένηται αὐτῶν. τοῦτο δὲ ποίει xci σύναγε τὰ ἄρματα διὰ σεαυτοῦ καὶ διὰ 

τῶν ὑπὸ σὲ ἀρχόντων μικρῶν χαὶ μεγάλων πρὸς τὸ εἶναι τὰ τοιαῦτα ἄρματα καὶ τὰ 

λοιπὰ πρὺς ἐξόπλισιν καὶ ὑπηρεσίαν τοῦ ὑπὸ σὲ στρατοῦ. 

2. οἷον τοξάρια μετὰ ϑηχαρίων αὐτῶν, σαγίτας μετὰ χουχούρων" σπαϑίέα ἠκονημένα 

καὶ σεσαμιωμένα " σχουτάρια μικρὰ καὶ ἕτερα μεγάλα, ἅπερ λέγονται (d voscot, ἕτερα oxov- 

τάρια τῶν πεζῶν, μικρύτερα πάλιν τῶν ἄλλων, καὶ ἕτερα σιδηρᾶ, στρογγύλα, σεσαμιωμένα * 

χοντάρια μιχρά, ὀχτάπη χα. τὸ δὲ παλαιὸν οἱ “Ῥωμαῖοι καὶ οἱ Δ]αχεδόνες εἶχον χοντάρια 

μέχρι πηχῶν δεχαέξ, ἅπερ ἄρτι ἡ χρεία οὐκ ἀπαιτεῖ διὰ τὸ εἰναι πολὺ αρέα καὶ μακρά. 

ἕχαστος γὰρ πρὺς τὴν δύναμιν αὐτοῦ ὑφείλεε γαστάζειν καὶ ἄρματα, ἐπειδὴ ἐκεῖνό ἐστι 

; Ψ Ὁ ; 3 3t 1 AM Lk . HESS ΕΝ ν 
117—118. Pro ποὺς τὸ .. . λοιπὰ codicis p habet QC: "we ὦσε τὰ τοιαῦτα ὕπλα καὶ τὰ λοιπὰ, || 

124, ἄσματα C, 

1150 

1155 

1160 

120 
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CONSTITUTIO V. 

“ἑταχειριζομέγον δύναμι» ὕπλοῦῃ: σύμμετρόν τὲ καὶ 
χρήσιμο7). ῥιχτάρια᾽ τζιχούρια χαὶ ἕτερα τζικούρια 
αἀμφίστοιια, ἐφ᾽ ἕν μέρος, οἱονεὶ σπαξίογν, ἐπὶ δὲ τὸ 
ἕτερον, oior ξίφος χογταρίου, uera Ξηκαρίω» αὐτῶν 
δεριιατίγῶ» xoi ϑασταγίων" παραμήρια, μαχαίρας ue- 
γάλας μογοστόμους. 

9. «“ωρίκια μέχρι στραγάλου, ἀγασυρόμεγα διὰ Ao- 
glor x«i κριχελλίων, μετὰ TOY Ξηχαρίων αὐτῶν δεριια- 
τίνων, χαί, εἰ δυνατόν, πάγνεα αλυσιδωτά, εἰ δὲ 

“μήγε, Tira αὐτῶν xai διὰ χρατίγης ὕλης ἢ ϑουβαλείων 

καταξήροῶν δερι(άτον" ἐπιλορικὰ ἱμάτια, κλιϑάγια σιδηρᾶ 

1164. διπτάρια AP,E; cf. Psaltes p. 94. || καὶ omm. AP,E || 1165—1167. Inde 

ab £v usque ad &«yei(oec) tantum verbum μέρος (sic) potest legi in W || 1165. 

ἐφ᾽ ἑνὸς μέρους P,E || σπαϑίου MW || 1166. μετὰ τῶν ὃ. PE || 1167. παραμηρία 

exhibet, ni fallor, A. || 1169. ἀστραγάλου A P, Εἰ, ἀστραγάλων habet Meursii cod.; 

ef. Dieterich p. 31. || 1170. χριωτελίων A. || 1171. ἀλυσιδωτα W, ἀλυσειδωτά A. (sic et 

,Ined. Tac. L* XXXVIIL, XXXIX), ἁλυσιδωτά M. E, ἁλυσειδωτά P, ἁλυσίδετα 

Meursii cod. || 1172. καὶ διὰ z. ὕλ] ἐκ κεράτων AP,E || zoczírjc Meursius 

apud Constantinum ; χερατίνης MW et hic || ?ovfjeAter M.W, βουβαλείων Prae- 

cepta Nicephori 11, 20; βουβαλικῶν A.P, E et tec. Const. |, Praeceptt. Nic." fol. 115" || 
1173. δερμάτων καταξήρων ATP,E || ἐπιλωρικὰ W A E, ἐπιλώρικα MP, || χλει-- 

s χαὶ σύμμετρον χαὶ χρήσιμον. ἕνα δὲ συνάγῃς ὁμοίως ῥδιπτάρια, τζιχούρια χαὶ ἕτερα E [un V Hd i Ν Ν ) s Ν 
32. ? ^ κ᾿ c X! ^ 

τζιχούρια δίστομα, ἅπερ εἰσὶν εἰς μὲν τὸ £v μέρος ὡς σπαϑέον, εἰς δὲ τὸ ἕτερον ὡς Eupétotor 
} . ^ ν Hi J 

χκονταρίου, ἐστωσαν δὲ μετὰ ϑηκαρέίων Osoucrivov καὶ ϑασταγίων" ἐτι δὲ σύναγε καὶ παρα-- 

μήρεα, μαχαίρας μεγάλας χαὶ διστόμους. 

3. λωρέχεα μέχρις ἀστραγάλων,  ἀνασυρόμενα διὰ λωρίων χαὶ χριχελίων" ἐχέτωσαν 
T "Tut s ͵ - , » T n A . 

δὲ τὰ λωρίχια ϑηκάρια δερμάτινα, καί, εἰ μὲν δυνατόν, ἔστωσαν ὅλα τὰ λωρέχεα ἁλυσιδωτά, 
2. ». TY. "« | 3 , " YS o» . , - E - E 

εἶ, δὲ μή, ἑστωσάν τινα ἐξ αὐτῶν καὶ χεράτινα ἢ ἀπὸ δερμάτων ξηρῶν βουβαλεκῶν" ἐπι- 

λωριχὰ [καὶ] ἱμάτια, χλεβϑάνια σιδηρᾷ ἡ καὶ ἀπὸ ἄλλης ὕλης, ὡς εἴρηται χασίδας τελείας, 

127. ασταγίων factum in O ex ασεταγίκων || 130. ἀλυσυδοτά p; sic et infra || 131. Hic et infra vs. 

133 voluit. Meursius zocrtve || 131. 132, ἐπιλώρικα C p || 192. ze seclusi || zc alt. om. p || τελείας] τρία p; 

13 

p. H1. Meurs. 

fol. 1" 
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CONSTITUTIO: V. 

ἢ καὶ ἐξ ἑτέρας ὕλης, Oc εἴρηται" κασσίδας τελείας, ποδό- 
ψελλα, χειρόψελλα σιδηρᾶ ἢ καὶ ἐξ ἑτέρας ὕλης διὰ τοὺς 

“μὴ ἔχοντας περιτραχήλια ἀλυσιδωτά, σιδηρᾶ, ἐγδεδυμέγα, 
ἔσωϑεν ἀπὸ ἐρίου καὶ ἔξωξεν λίφου" νευρικᾶ, τὰ ἀτπτὸ 

χεγτούχκλων ὁιπλῶν γιγόμεγα καὶ αὐτὰ (rri AoQuxior 
τοῖς t ἔχουσι σιδηρᾶ: χέγτουχλα φαρδέα, ἑγδύογτα 
TOY στρατιώτῃ LETO. τῶν ὕττλωγ᾽ σωληγάρια μετὰ μιχρῶν 
σαγιττῶ» xal κουκούρων αὐτῶγ᾽ σρεγδόϑολα᾽ σελλοπούγ- 
για μεγάλα πυρεχβόλα χαὶ ἵσχας" λορόσοχχα, πέδικλα, 
σεληγαῖα σιδηρᾶ uera καρφίον αὐτῶν ῥιγία, σουβλία, 

périe MW || σιδηρὸ MW P,E || 1174. 1175. ποδόνελα MW, ποδοψέλλια P,E || 

1175. χειρόψελα MW, omm. AP,E || σιδηρὰ ΝΙΝ, ΕΠ; item infra || 1176. 

ἀλυσιδωτὰ W, ἁλυσιδωτά M, ἀλυσίδωτα E, ἁὁλυσειδωτὰ AP,; ὁλυσίδετα Meursius || 

σιδ. áàvc. (dA) AP,E || Malim ἐπενδεδυμένα || 1177. ἔσωϑεν μὲν AP,HE || 

ἀπὸ ἐρίου] ἀπὸ κεντούκλου AP,HE || [xoi] ἔξωϑε», δὲ ἀπὸ λιγοῦ AP,E || Miror 

MW; λίνου Migne || 1178. διυιλῶν omm. MW || 1178. 1179. χενδούκλων, 

χκένδουκλα MW || 1179. [φαρ]δέα W || 1180. Inde ἃ στρατιώ]την usque ad 

πυρεκβόλα in W verba sunt abscissa et legitur tantum o4» || 1181. σαγέίττων M, 

σαγιτῶν AP,E || Cf. latinum fundibulum || 1181. 1182. σελοπούγγια MP, || 1182. 

πυρέκβολα M [W] A, παρέκϑολα P,E || &ozec Meursius, ἴσκὰς M WA, i6cxes 

P, E || λωρόσοκα M W, λωρόσωκα AT, E, 4o00c0xx« Meursii codex || πέδηκλα 

MW || 1188. ivíc W || σουγλία MW ; cf. Byz. Z. X, 244. 

ποδόψελλα καὶ χειρόψελλα σιδηρᾶ ἣ χεράτινα ἢ ἐξ ἄλλης ὕλης διὰ τοὺς μὴ ἔχοντας περι-- 

τραχήλια ἁλυσιδωτί, σιδηρᾶ, ἐνδεδυμένα ἔσωϑεν μετὰ χεντούχλου καὶ ἔξωϑεν ἀπὸ λενοῦ" 

μευριχά, τὰ ἀπὸ κεντούχλων διπλῶν γινόμενα καὶ αὐτὰ ἀντὶ λωρικέων, τοῖς [δὲ] μὴ ἔχουσι 

σιδηρᾶ" κέντουχλα εὐρύχωρα, ἐνδύοντω τὸν στρατιώτην μετὰ τῶν ἀρμάτων" σωληνάρια μετὰ 

μιχρῶν σαγιτῶν καὶ τῶν χουκούρων αὐτῶν" σφενδόβολα [μεγάλα]" σελοπούγγια μεγάλα" 

πυρεκβϑόλα χαὶ ὕσκας" λωρύόσοκχα, πέδικλα, σεληναῖα σιδηρᾶ μετὰ καρφίων αὐτῶν" σουβλία, 

cf. 159. v. 1. χοιάνδια || 138, πιοδόξελλα p? || σἱδηρᾶ om. p || 184. ἐνδεδεμένα Cp || ἀπὸ λενοῦ om. p || 

135. κενδούκλων C || ἀντιλωρικίων C p || δὲ seclusi : cff. Leonis Tactica XIX, 13 (Mgn.) || 136. κένδουκλα C p | 
ἁομάτων C || 137. σφενδοβόλα » || πεγάλα seelugi || 138. πυρέχβολα C p || λωρούσοκα C || ochervete C p. 

1175 

1180 
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CONSTITUTIO V. 

προμετώπια ἵππον, στηξάρια (TOT ἢ σιδηρᾶ ἢ απὸ b. X] 
us χεγτούκλον, περιτραχήλια ἵππον ὑμοίος. 

4. | Φλάμουλα ιιεγάλα, γλαμουλίσχια TOY XOTTGQUOT, 
3&r0a, διαρόρως Begauuuéra Botxiya μικρὰ καὶ ucyaAo 

v 3e : E e ἡ : 8 "^ 

δρέπαγα, ἀξίνας, φαλκίδια, πελέκια, σχέπαργα, τριβόλους 
2 3 * JEN / E) c E 

αγαδεδεμέγας σφηκώμιασι δεδεμέγοις εἰς ἥλους τελείους. 
» c - P] "y € » Y € * 2) 1 

1190 5. 4ud£mc εὐσταλεῖς, φερούσας ἑτοίμως τῇ} (40 - 6. 
τὴ 32 € n / 

καίαν εἰς χρεία» ἀποσχευή», olor τά τὲ εἰρημένα ἔργα, 
"- / DE 1 E s A 

xal χειρομύλια καὶ πριόγια χαὶ ὄρυγας xol σφύρας, 
πτυάρια, κοφίνους, κιλίκια, xal εἴ τι ἄλλο πρὸς φοσ- 

σάτου ἔξωξεγ φυλαχὴ; χαὶ περιβολὴ ἐπιγοηξείη τῷ 
: - 3152* " , C , us στρατηγῷ δι᾿ ἐλαφροτέρας ὕλης ucumrarueror. 

0. 790. ex 

1184. ἢ σιδηρᾷ (σιδηρὰ W P, E) om. M || 1185. κεγδούκλων MW || 1187. 

βούχκηνα MW (cf. Byz. Z. XIX, 553) potio A P,E|| 1188. πελέκιας E || 1189. 

σφικώμασι MW || ἥλους P, || 1190. εὐσταλεῖς)] ἐλαφρὸς AP,E;in mge cod. W: 

ἑλαφρὰς εὐκόλως συντιϑεμενας ab altera manu || 1190. 1191. ἀναγκαῖαν A. || 1192. 

χειρόμυλα AP,E || πριώγνια MW || ὀρύγια AP,E || 1198—1195. Ex verbis καὶ 

εἴτι usque ad κεμηχανημένον haec tantum possunt legi in W: ἐξωϑὲν qvAe | 

γοηϑειὴ || 1194. ἐπινοηϑῆ AP,E. 

δενέα᾽ μετώπια ἱππαρίων" στηϑάρια ἱππαρίων ἢ σιϊδηρᾶ ἢ ἀπὸ κεντούκλων, (asotroc χήλεα c. 1213 Lami. 

100 ἱππαρίων) ὁμοίως. »-Ἔ Θ 

4 3 i 1 » . " υ 
4. φλάμουλα μεγάλα, φλαμουλίσκια τῶν κονταρέων, βάνδα, ἔχοντα διαφόρους yoóac 

βούκινα μιχρὰ xal μεγάλα " δρέπανα, ἄἀξινάρια, φαλκέδια, πελέκια, σχέπαρνα, τριβόλια 

ἀποδεδεμένα μετὰ σφηκωμάτων εἰς ἡλάρια ἄποδεδεμένων. 
3*4 ^ , - - 

5b. ἁμάξας ἐλαφρὰς πρὺς τὸ βαστάζειν εὐχόλως ταῦτα πάντα καὶ περιπατεῖν. σύναγε 5 z Li h 2 - Ν 
P ' 4 :] ES 4! »* » 

1s δὲ καὶ πριόνια καὶ χειρόμυλα, ὀρύγεα, σφύρας, πτυάρια, κοφίνους, κιλέχεα, καὶ ἄλλο εἴ 

rt ἂν δυνηϑῇς ἐπινοῆσαι πρὸς φύλαξιν ἕξω γύρωϑεν καὶ περιφραγὴν τοῦ φοσσάτου, πλὴν 
» » - ^ ἔστω καὶ ἐκεῖνο ἐλαφρότερον πρὸς εὐχύλως βαστάξεσϑαι. 

139. Post: «err. (χενδ. C p) librarii repetunt: σεηϑάρια ἱἹππαρίων || 139.140. περετρ. ἱππαρίων ego inserui || 
142, βύκινα C || 143. ἀποδεμένα O, ἀποδεδεμένα p || Postea in C iteratur μετὰ σφηκωμάτων || 144. Verba καὶ zcoc- 
"reir in € p etiam ante ἁμάξας (144) leguntur || 145. αφυρὰς p || κωφίνους O; καὶ inserit post xoq. p. 



[p. 53. M.] 9. 
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CONSTITUTIO V. 

6. “Ετέρας ἁιιάξας ἐχούσας τοξοϑολίστρας, uas yaruxa. 
ἀλακάτια éexarépozer στρεφόμεγα, ϑαλισταρίους €usrei- 
ρους ἤτοι μαγγαγαρίους λεπτουργούς, χαλκεῖς uera, τῶν 
ἐργαλείων αὐτῶν ἑτέρας ἁμάξας λόγῳ ἀριιαμέγτου" éré- 
Qc ἁμάξας, τὰς φερούσας διατροφὰς xu TG €X περισσοῦ 
ἄρματα, ὕσα ἢ χρεία καλεῖ" xai ἔτι ὑποζύγια καὶ ἵπ- 
πους, σα) μάρια, Ox UO GO QU. καὶ αὐτά, καὶ ταὶ ἄλλα πάγτα 

ὄργαγα, ὥὕσα ἡ συγήξεια τοῦ φοσσάτοι: παρακελεύεται. 
7. Πρὸς δὲ πολιορκίας xoi μαγγαγικὰ διάφορα καὶ 

σχάλας ξυλίγας συστελλοιιέγας χαὶ ἕτερα πηχαγικὰ ὄρ- 

γαγα, 000 ἐπιγοήσεις. 
8. Εἰ δὲ πρὸς ποταμουὺς 5 λίμν»οις, καὶ ναυχέλλια 

ἤγου» πλοῖα μιχρὰ ἢ απὸ ϑυρσῶνγ χατεσχευασιιέγα ἢ 

1196. τοξοραλλίστρας A P,E || 1197. ἡλακάτια A Py, ἠλακάτια E || ἑκατέρο- 

Jer M, ἐἑχατέροϑεν W, hic o in ras. || vo3opoAAiores A, τοξοϑαλλιστὰς P, || 

1198. ἤτοι omm. AP,E || 1199. λύγοι MW || ἁρμαμέντου P,E || 1201. ἅρματα 

codd.; recte Migne || Ad ὑποζύγια in mge cod. W adscripsit m. alt. μούλεκα || 1202. 

óztvóqooc MWA, σπευοφόρια P,E || 1202—1208. Verbis πάντα ὄργανα incipit 

textus in cod. V ; inde praetermittendas censeo lectiones cod. E usque ad IX 65 || 

1205. μηχανηκὰ MV || 1205. 1206. ὄργαγα] ἔργα A.P, V || 1207. γαυκέλια W || 1208. 

6. ἔχε δὲ χαὶ ἑτέρας ἁμάξας ἐχούσας τοξοβολίστρας, μαγγανιχὰ ἀλαχάτια εἰς τὰ 

δύο μέρη στρεφόμενα, τοξοβολιστὰς ἐμπείρους, μαγγαναρίους λεπτουργούς, χαλκεῖς 

μετὰ τῶν ἐργαλείων αὐτῶν" ἑτέρας ἁμάξας λόγῳ ἀρμάτων" ἑτέρας ἁμάξας, τὰς βασταζούσας 5 

τροφὰς καὶ τὰ ix περισσοῦ ἄρματα, ὅσα ἣ χρεία ἀπαιτεῖ. ἔχε δὲ καὶ βϑορδόνεα καὶ ἱππάρια, 
x«i αὐτὰ σαγμάρια πρὸς τὸ βαστάζειν τὰς εἰρημένας χρείας. ἐχε δὲ καὶ τὰ λοιπὰ πάντα, 

ὕσα ἡ συνήϑεια τοῦ φοσσάτου ἀπαιτεῖ. 

7. πρὸς δὲ χαστροπολέμους ἔχε μαγγανιχὰ διάφορα καὶ σχάλας ξυλένας συμβαλτὰς 

x«i ἀλλα μηχανικὰ ἔργα, ὅσα ἐπινοήσεις. 

8. πρὸς δὲ ποταμοὺς χαὶ λέμνας ἔχε χαὶ πλοῖα μιχρὰ b] καὶ ἀπὸ ϑυρσαρίων ἢ καὶ 

150. ἁρμάτων O || 151. ἅρματα Q || 154. καεροπολέμους p {|Ὀσυβάλτας p (XV, 32 [c. 1344] συβαλταὶ 

et C; cff. συσταλτός, gvartitróz) || 156. καὶ secundum om. p || βαυσαρίων p; βαυκαρίων voluit Meursius. 

1200 
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κατὰ φύσι». φρογτίσεις δὲ καὶ ἑτοιμάσεις xal τὰς λεγο- 
“μέγας τέρδας καὶ ἀτεγίας μετὰ τῆς αὐτῶν ἐξοπλίσεως, 
er αἷς xai ὑετῶν καὶ xavudror --- ὅτε χρεία --- ἕξεις 
ἐλευξερίαγ. 

9. Τοῖς δὲ γαυιιάχοις στρατηγοῖς καὶ γαῦς παρα- 
σχευάζει» ἐξωπλισμέγας, τὰς uiv μαχίμους, rdg δὲ ἱπ- 

παγωγούς, τὰς δὲ σχευοφόρους, ἅμα τῇ περὶ αὐτὰς 
ἁπάσῃ χρειώδει παγοπλίᾳ xal «ποσχενὴ παρακχελευό- 
ucza. 

10. Tr δὲ «ztgiz unuéror σοι παρασχειῶν ἀγωτέρω, 
τῶν χαὶ ὀφειλόγτον T(TOY £T παρὰὼ σοῦ, τιγῶ» δὲ παριὶ 

πλοία M, πλοια W || κατασκευασμένα P, ' || 1208---1209. ἢ κατὰ φύσιν om. A || 

1210. τέντας MW ; cf. Byz. Z. XIX, 552 || ἀτεγείας A.P, V || ἐξοπλήσεως Pi V || 

1211, ἐν αἷς] αἵτινες AJP,V || ὑετῶν] βροχὰς AJP,V || καύματα AP, V || 1221— 

1212. Pro ὅτε... . ἐλευϑερίαν͵] A P,V ἀπαντήσουσιν || 1213. Ad γαυμάχοις in 

mge cod. W: τοῖς ἐγ πλοίοις μαχομέγοις || 1214. Ad. τὰς 6r margo cod. W: 

πρὸς TO μοχεσϑαι επιτηδειας || 1214. 1215. Ad ἱππαγ. idem: ἱπποὺυς φερουσ] || 

1215. Ad oxtvoróoovs idem: τὰ σκεύη καὶ τὰς χρείας φερούσας || 1216. χρειώδη 

P, V, χρειώδει (εἰ e corr) A, χειώδη ΜΙ || 1218. ἀπαριϑμημένων P,V || 1219. 

ὀφειλουσῶν AP,V; cf. Kurtz p. (0. et Philonis Mech. synt. (ed. Schoene) IV, 60, 41 (app.). 

μονόξυλα. ἑτοίμασον δὲ χαὶ τένδας χαὶ ἀτεγείας ἤγουν εἰς σχέπας | x«i διὰ ϑροχὰς 

καὶ χαύματα. 

9. οἱ δὲ πλευστιχοὶ στρατηγοὶ ἐχέτωσαν χαὶ τὰ χελάνδια αὐτῶν ἐξωπλισμένα πρὸς 
πόλεμον καὶ ἕτερα πλοῖα μεγάλα μετὰ πάσης τῆς χρεέας καὶ τῆς ἐξοπλίσεως αὐτῶν πρὸς 

τὸ διαπερᾶν ἵππους καὶ ἄλλα πάλιν πρὸς τὸ βαστάζειν τὰς χρείας καὶ τὰ ἄρματα. 

10. ἀπὸ δὲ πάντων τῶν ἀνωτέρω εἰρημένων ἀρμάτων xci τῶν λοιπῶν, ἅτινα xci 

ὀφείλουσι τὰ μὲν παρὰ σοῦ, τὰ δὲ παρὰ τῶν ἄρ χόντων συνάγεσϑαι, τὰ δὲ xai τῶν órga— 

τιωτῶν, τὰ μὲν ἄρματα (οἷον" σπαϑέα, κοντάρια καὶ τὰ λοιπὰ) ἔχε εἰς τὸ ἀκπύνασϑαι τοὺς 

157. ἀσκετιεῖς καὶ διὰ βρυχὰς (διαβυοχὰς C) Cp, quod. em. Meursius || 150. Loco verbi :tAevarexot lacuna 

in p || χρφιάνδια p || 161, 102, 164, 107. ἅρματα, ἁυμάτων C || 103. παρά gov p || 164. ἀμύνεσθαι C; 

11. 

fol. ὩΣ 



p. 13. Meurs. 

CONSTITUTIO V. 

- [d A - T» - 

τῶν ὑπὸ σὲ oyorror χαὶ στρατιωτῶ) πορίζεσξαι, TQ 1:90 
M [94 Co Ὕ γ, - . V 

uer ὄπλα ὅξεις εἰς Xuvrar TOY πολεμίων, τὰ δὲ εἰς 
» ΄ κ » τῇ - V 

φυλακὴ τῶν wayouéror στρατιωτῶν, TG δὲ εἰς τὴν 
7] ἡ ἢ » - 

ἄλλῃ} χρείαν αὐτῶν χαὶ ὑπηρεσίαν. 
11. Καὶ μάλιστα τῶ» πολεμικῶν OTAOT ἐπιμελήσῃ, 

ὡς «r διαφυλάττογται πάγτοτε λαμπρ καὶ τεξ 7 μέγα vs 
πρὸς τῇ» χατάπληξι»" τῶν πολεμίων. ταῦτα πάντα 

: ET c E c ᾿ - ἢ 
προευτρεπίσεις, ἵγα €r ἑτοίμῳ εἰσὶν εἰς χρείαν τοῖς ὑπὲρ 

3 - E * .- L3 - * 

ἀρέτῆς χεῖρας ὑπλίζουσι χατὰ TOY πολεμίων, xol μὴ 
M / d 32 / 

rOT παρατάξεως xaigor παρασχευῆς xaugoór ἀγαγκάζη 
ποιεῖσξαι. ταῦτα δὲ xol ἄλλα, ὕσα july TTG EAELTUT QU 1290 
NAT deo. Do 2 / 2 ᾿ - - 2 

διὰ Anzqr, ἐξ ἀγάγκης ὀφείλεις παρασχευάζει». εἰ δέ τι 
ΑΥ̓͂ ^ D - - - 

πλέοῦ εἰς OÀOY παρασχευ!ὴδδ ἕπιγοήσεις, TQ Ξεῷ χάρις 
^ DINE SA AAT) 

καὶ τῇ σὴ ἀγχινοίᾳ. 

1220. ὑπὸ σὲ P,V, ὑποσὲ M W, ὑτό σὲ A || 1224. ἐπιμελήσει P, || 1225. 

τεϑηγ μένα] ἠκονημένα A, jxorgué£re P,V || 1226. τὴν omm. AP,V || 1227. ὦσιν 

P, V || 1227—1228. Pro τοῖς .....: τολεμίω»ν) τῶν κατὰ τῶν πολεμίων ἀγωνιζομένων 

A.P,V || 1228, χείρας M, χειρας W || 1229. Pro παρατάξεως ..... 2109062. καιρὸν] A: 

καιρὸν τῆς παρατάξεως καιρὸν ἑτοιμασίας καὶ παρασχευῆς, P,V: καιρὸν ἑτοιμασίας 

καὶ παρασκευῆς [) 1280. ταύτας Ῥ' [1 ἄλλα omm. AP,V || 1280---1281. διὰ λήϑην 

παραλέλειπται A P,V || 1288, ἀγχ.] φρονήσει ΑῬΙΥ͂ ; W in mge: οξύτητι τῆς διανοιας 

πολεμίους, τὰ δὲ ἄλλα (otov* λωρέχια, ἐπιλώριχα, κλεϑάνεα καὶ ὅσα τοιαῦτα) ἔχε εἰς φύλαξεν καὶ ios 

ὀχυρότητα τῶν τοιούτων στρατιωτῶν, τὰ δὲ λοιπὰ εἰς τὴν ἄλλην" αὐτῶν χρεέαν καὶ ὑπηρεσίαν. 

11. χατεξαιρέτως δὲ ἐχε ἐπιμέλειαν εἰς τὰ πολεμιχὰ ἄρματα πρὸς τὸ εἶναι πάντα 

ἠκονημένα καὶ λάμπειν αὐτὰ πρὸς φόβον τῶν πολεμίων. ταῦτα πάντα προευτρέπισον πρὸς 

τὸ εἶναι ἕτοιμα, ὅταν γένηται χροεία αὐτῶν εἰς τοὺς ἀγωνιζομένους κατὰ τῶν πολεμέων, 

(v& μὴ συνάγῃς τότε καὶ ἑτοιμάζης αὔτά, ὅταν παρατάσσειν ὀφείλεις. ταῦτα || δ᾽ ἐχ παντὸς yz 

προετοίμαζε χαὶ τὰ ἄλλα, ὅσα χατὰ λήϑην ἡμεῖς ἀφήκαμεν. εἰ, δὲ πλέον rt πρὸς ταῦτα 

ἑπενοήσεις, τῷ Oe χάρις ἔστω xci τῇ σῇ φρονήσει. 

165. oi « Ἱλωρίχκια p, οἱονεὶ λωρίκια "Meursius || 167. κατ᾿ ἐξαίρετον p |7ὀυἐπιμελείαν p || 110, ἑτοιμά- 

σῆς p || 1711. μετὰ p || ei δὲ x«i € || τί C, τὰ p || Y72. χάρι: om. p? 



CONSTITUTIO V. 

12.| Πρὸ δὲ zt&vvor xoi uera πάγτω» φόβον Z&00|13. 55 
ims xxl διάγοια» ὀξεῖαν» χαὶ σπουδαίαν yrOuQr £v παντὶ 

ἔχει» χαιρῷ xol τόπῳ χαὶ πράγματι, καὶ πρὸς ἅπαντα 
ἕτοιμον εἶγαι παραχελευόιιεξα. | 

13. Περὶ uir οὖν τῆς τῶν ὅπλων παρασκευῆς, ὦ 14. 
στρατηγέ, καξόσον ἡμῖν τέως δχορήγησε᾽ ἣ μνήμη, 

imo ὑπεσέμεξα τῇ σῇ ἔγδοξότητι" ἑξῆς δὲ «τερὶ μὲν πεζικῆς 
καὶ συμμίκτου τάξεως ὕστερον ἐροῦμεν, γῦν δέ, ὅπος 
ὁπλίσης τὸ» χαξέγα ἄγδρα χαϑαλλάριον στρατιώτῃ} Ér 
τὲ ταῖς γυμγασίαις καὶ τὸ τέλειον £v χαιρῷ πολέμου, 
καὶ ὑποῖα χατὰ τὸ ἀγαγχαῖο» εἴδη φέρει» παρασχευ- 
ἄσεις, ἤδη égoUuer. 124: 

1234. Pro πάντων utroque πάντα habet A, pro altero P,V || 1235—1236. 

ἔχειν καὶ διάνοιαν ὀξεῖαν καὶ om. yv. A. P,V || σπουδαῖαν W || 1239. ἐχωρήγησεν 

MAP, ἡ μνήμη i£. AP,V || 1240. Verba ὑπεϑέμεϑα (ὑποϑέμεϑα MLA) 

. &). AP,V post στρατηγέ exhibent || Verba inde ab ἐξης (sie!) usque 

ad γῦν δὲ evanuerunt in W || 1241. συμμικτοῦ W || παρατάξεως P,V || ὕστερον] 

Inde a $. 24 const. VI; nulla ergo cogit causa, ut duce Meursio vocabu- 

lum χαβαλλάριον (1242) insiticium esse statuamus || 1242. ὁπλίσεις A.P, V || τὸν 

καϑένα] ἕκαστον A P, V || 1243. τέλεον W || 1244— 1245. φέρει[ν παρ. ἤδ. &9.] P,V. 

19. πρὸ πάντων δὲ xai μετὰ πάντων ἔχε φύβον ϑεοῦ καὶ νοῦν ταχὺν καὶ γνώμην 

σπουδαίαν ἐν παντὶ χαιρῷ καὶ τόπῳ χαὶ πράγματι, καὶ πρὸς πάντα παρακελευόμεϑιά σοι 

vw ἕτοιμον εἶναι. 

19. περὶ μὲν οὖν τῆς ἑτοιμασίας τῶν ἀρμάτων ὑπεϑήκαμέν σοι, στρατηγέ, καϑόσον 
ἄρτίως ἐμνημονεύσαμεν " περὶ δὲ τῆς πεζιχῆς καὶ τῆς μεῃικτῆς τῶν καβαλλαρίων συντάξεως « 1916 Lami. 

εἴπωμεν ὕστερον. νῦν δέ, πῶς ἂν ἐξοπλίσῃς ἕνα ἕχαστον χαβαλλάριον στρατιώτην καὶ εἰς 

τὸν χαιρὺν τῆς γυμνασίας xal τὸ τέλειον εἰς τὸν καιρὸν τοῦ πολέμου, καὶ ποῖα ἐξ 

180 ἀναγκαίου ἄρματα ὀφείλει βαστάζειν. 

116, ἁρμάτων C; desideratur in p || 177. τραπεζικῆς C || 179. τελεῖν voluit Meursius || 180, ἅρματα 

O, ἄρματος p. 
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Urbicü 1 9: Πῶς δεῖ ὁπλίξεσδαν τοῦ καβαλλάριον 

στρατιώτην καὶ ποῖα κατὰ τὸ ἀναγκαῖον εἴδη xríüoSat; 

1. Τῆς γυμνασίας, τῆς καὶ ἕνα ἄνδρα, δεόντως γινομένης δεῖ 

ὑσπλισξῆναιν τοὺς στρατιώτας διὰ τῶν ἴἰδικῶν αὐτῶν ἀρχόντων χαὶ 

τὰ ἐπιτήδεια δὲ ἕν τῷ καιρῷ τοῦ παραχεμεαδίου παρασκευάζεσξαι, 
τὰ πρὸς τας ἀναγκαίας χρείας τῆς “' ἐχοτρατείας" καὶ ἔχει" ταῦτα 

πάντας μὲν ἀναλόγως πρός τὲ τὴ» ἕκάστου ποιότητα καὶ τὰς χορη- 

CONSTITUTIO VI. 

HOA4E MINON ILAPAXKNEYON 
διάταξις ς΄. 

Περὶ ὁπλίσεως χαβαλλαρίων 

καὶ «πεζῶν. 
^ 

l. Ζεῖ τοίνυν ὅπλισξῆγαι τοὺς στρατιώτας δια TOY 
5 , - » 5 1 5 - - 

ἰδίων» αὐτῷ» ἀρχόγτω» χαὶ τὰ ἐπιτήδεια (cT) τῷ καιρῷ 
εἴτε παραχειμαδίου, εἴτε φοσσάτου παρασχευάζεσξαι, TO. 

^ A 9 - 5 

στρὸς (rac) ἀγαγκαίας χρείας τῆς ἐχστρατείας, xo ἔχειν 
Bj A / 3 * ) 3 

(αὐτο) πάγτας, ἀγαλόγως ἄρχογτάς τε xol ἀρχομιέγους, 

1246— 1249. (Constitutio inscribitur in M.W A: πολεμικῶν παρασκευῶν 

διάταξις $: περὶ (a W) ὁπλίσεως καβαλλαρίων καὶ πεζῶν; im P, V: τάξις ξ: περὶ 

ὁπλήσεως καβαλλαρίων καὶ πεζῶν ||1251. αὐτῶν om. A [| ἐν inserui || 1252. παρὰ 

χειμαδίου A. || 1258, τὰς inserui || ἐγχρατείας P, V || αὐτὰ π. ego, ἅπαντας codd. 

(Περὶ ἐξοπλίσεως τῶν καβαλλαρίων καὶ πεζῶν στρατιωτῶν. 

23 - E " 
l. Ζεῖ ἐξοπλισϑῆναι τοὺς στρατιώτας διὰ τῶν ἰδίων ἀρχόντων καὶ ἑτοιμάζειν τὰ 

Φ - ^ ^ C mw 

ἐπιτήδεια πρὸς τὸν καιρόν, ἄντε παραχειμάσαι μέλλῃ mov τὸ qocoárov, &vre ταξιδεῦσαι. : - ς A CUR ὀφείλουσι γὰρ πάντοτε εὐτρεπίζειν τὰ πρὸς τὴν χρείαν τοῦ ταξιδίου | πρὸς τὸ ἔχειν αὐτὰ 

181. Inscriptionem addidi || 183. ποῦ C || 184, ταξειδίου C p. 

1950 
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/ H - Y ν 7ὴ D - - 

γουμέγας αὐτοῖς χρηστικάς συγτηξείας, μάλιστα δὲ τοὺς TOY “ἐρῶν 

καὶ “μοιρῶν χαὶ ταγμάτων ἄρχοντας, ἑχατοντάρχας, δεκάρχας, ster- 
7, n ΄, nt ΄ »Ἁ, 1 

τάρχας xui τετράρχας, βουκελλαρίους καὶ δοιδεράτους: (ἔχειν δὲ 

αύτοὺς δεῖν ζάθας σὺν σχαπλίοις τελείας HÉyQu τοῦ ἀστραγάλου, 
) , * 73 ^t ᾿ - : ͵ - 

αγασυρομένας λωρίοις καὶ κρικελλίοις, μετὰ τῶν ΞΣηκαρίων αὐτῶν" 
T2264 2 , 23 vp. / / « D ͵ 

κασσίδας, ἐχουῦσας {11 (3er TOUpLO. LUE QU. : τοξάρια ZO O. τὴ» ἑχαστου 

CONSTITUTIO VI. 

πρὸς τῇ» ἑχάστου ποιότητά τὲ χαὶ δύγαμιν καὶ μά- 
λιστα τοὺς ἄρχοντας [αὐτῶν ἀπό τὲ τουρμάρχου καὶ 
μέχρι κεγτάρχου χαὶ τετράρχου xal κατεξαίρετον σε- 
αὐτὸν xal τὴν (30 σὲ προέλευσιν. 

2. Ἔχει» δὲ αὐτοὺς δεῖ; τὸν καξέγα ἄγδρα ὅπλισιν 
τοιαύτην ζάβας τελείας μέχρι τοῦ ἀστραγάλου, ἀγασυ- 

L SN ΠΩ 1 - , 

. ρομέγας δὲ διὰ λορίων καὶ xQuxcAAMor, uera TOT Ξηχα- 
olor αὐτῶν ἔχει» δὲ καὶ κασσίδας σιδηρᾶς, στιλετγάς Qu.OY αὐτῶν χε» 0€ χαὶ χασοσιθᾶς OLOnQGG, στιλτγας, 
FEN ᾿ 2 yox » ] 5 d διὰ παγτὸς ἐχούσας Groztr εἰς τοὺς χορυφὰς Tovglo 

- 3! « κ PAN 

μικρά" τοξάρια δὲ ExaOrOT χατὰ τὴ» ἰδίαν ἰσχὺν xci 

1256. αὐτῶν seclusi || 1258. Inde a ὑπὸ σὲ usque ad (1260.) τελείας litterae 

parum sunt lucidae im W || ὑποσὲ V, ὑπό σὲ A || 1259. χαϑένα] &£xaoror 

AP,V || 1261. δὲ omm. AP,V || xovesAtov A || 1262. σιδηρὰς MWEB,V || 

στιλπγὰς)] λαμπρὰς A, xci λαμπρὰς P,V || 12683. διὰ παντὸς omm. AP,V || 

τουφία AP, τούφίαᾳ W, τούφια M, τοῦ φία V. 

πάντας x«i τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς χοινοὺς στρατιώτας, ἕνα ἕχαστον πρὸς τὸ μέτρον 

x«i τὴν δύναμιν αὐτοῦ x«i μάλιστα τοὺς ἄρχοντας πὸ τοῦ τουρμάρχου, κατεξαΐρετον 

δὲ σὲ χαὶ τὴν προέλευσίν σου. 
2. ἁρμόζει δὲ ἕνα ἕχαστον ἄνδρα ἔχειν ἐξόπλισιν τοιαύτην" λωρέκια τέλεια μέχρι 

τοῦ ἀστραγάλου μετὰ τῶν ϑηχαρίων αὐτῶν, ἵνα δὲ ἀνασύρωνται ταῦτα διὰ λωρίων καὶ 

90 χρεχελί ἐχέτωσαν δὲ xai χασίδ ἐδηρᾶς, σεσαμιωμένας, À t ἐν ἐχούσας 190 χρεχελίων. ἐχέτωσαν δὲ χαὶ χασίδας σιδηρᾶς, σεσαμιωμένας, λαμπράς, πάντοτε ἐχούσας 

186, κατ᾽ ἐξαίρετον p || 187. σὲ στρατηγὲ C || καὶ τὴν προρίευσιν gov p, quod in κατὰ τὴν προέλευσίν 

σου voluit emendare Meursius || 189. τῶν ἀστοαγάλων p || διὰ] ἀπὸ p. 

18" 

2. [p. 55. M] 



100 

E ' 1 ) c ^ ) Li -^* : ^ Ws pA », 3 a ΄ 

ἰσχὺν καὶ OUy ὑϑτὲρ acvTMN», (ἀλλο) δὲ χαὶ σἀφαλωώτεέρα, ἕχοντα Φηκα- 
, e 5 - , ΠῚ ΄ » - 7“ 

Qua. πλατέα, Ly €r καιρῷ δυνατόν cOTI TET GLUET G. J0Qeur σὰ τόξα 

E) » - / . 2 τυ is) - , » - / 

δ QGUTOLC" x0 0c €z $T60LOOO0U0 €r TOLC Ἑτοῦγγι οἷς GUTUT* X0UXOUQG. 
M - ͵7 } - 2 - » Y 

utu eT o. OG y UCTOY χαὶ OXESTG.OLUOCT (0 GUT(UT ἐπιτήδεια, χωροῦντα GTO 

3 / 2s / - 2 - L0 25 ΄ὕ n , 

TQLU.XOYT C. 7j T6000 00. X0rT (. oor Tov* δ᾽) TOLC. TOSOCOTLOLG Que. καὶ 

p. 14. Meurs. 

oovGAía* κοντάρια χαθαλλαρικά, ἔχοντα λωρία κατὰ τοῦ μέσου, 

CONSTITUTIO VI. 

2 τ Ἃ 36 y T. r N UG “7 ΕΥ̓ Q. 
οὐχ ὑπὲρ αὐτή», μάλλον δὲ καὶ ἁπταλώτερα, ἔχοντα Ξη- 

/ 5 - 2 , 

κάρια πλατέα, Vra £r χαιρῷ OvrarÓór ἐστι τεταμένα 
- t- 5 a) - d Y EJ 

χωρεῖν τὰ τοξάρια ὃν αὐτοῖς" ἔχειν δὲ καὶ κόρδας 6x 
» 2) - BJ LI s 

περισσοῦ &r τοῖς πουγγίοις GÜTOY* κούκουρα μετὰ σαγιτ- 
- 2) - 5 j € 3 

τῶν xal σχεπασμάτων αὐτῶ» ἕπιτήδεια, χωροῦγτα ἀπὸ 
τριάκοντα ἢ τεσσαράχογτα σαγιττῶ)ν" €r δὲ τοῖς TOÉO- 
ζωγίοις ῥδινία xoi σουβλία" ἔχει» δὲ καὶ χογτάρια χα- 
ϑαλλαρικὰ μικρά, ἔχογτα λωρία χατὰ τοῦ μέσου, μετεὶ 

1266. ἐστι» W, ἢ PV || τεταμένα A.V, τεταγμένα M.WP, || 1267. ἐν ἑαυτοῖς 

MW || 1268. 1269. σαγίττων M, σαγιτῶν AP,V || 1269. ἐπιτηδείων P, V, ἐπιτήδειον 

Meursius habet || 1270. 4 W, ; MPB,V || x M, "a W || σαγιττων M, σαγιτῶν 

A.P,V || 1270. 1271. τοξοζονίοις P, V || 1271. σουγλία M. || τὲ Py, τε V || 1271— 

1272. καῇ. μακρὰ MW, μικρὰ καρ. AP,V; cff. V, 2: ,,χοντάρια μικρὰ ὀκτά- 

πηχα“, VL 37, οἸποάϊα Tactica Leonis" XXXIX, 1: Τοὺς δ᾽ ἱππεῖς τοῦτον 
ὁπλιστέον τὸν τρόπον. ἀσπίδες μὲν τοῖς καταφράκτοις ἔστωσαν ἐπιμήκεις σπιϑα- 

μῶν μάλιστα τεσσάρων καὶ ἡμισείας δόρατά τὲ Os voy v, φλαμουλίσκια ἔχοντα, 

E , * * , p: p 21! 59 SR EF "A, ' ἄνω εἰς τὰς κορυφὰς τουρία μιχρά ἤγουν διβέλεα. ἐχέτωσαν δὲ ἕχαστος αὐτῶν καὶ 
t; κ N » ᾿ - , ? Sq - wl c * 7 H j" ἢ , τοξάρια πρὸς rhv οἰχείαν ἰσχύν, οἷα δύνανται, μᾶλλον δὲ ἁπαλώτερα. τὰ δὲ ϑηκάρια 

- » - ^ 

αὐτῶν ἔστωσαν πλατέα, ἵνα, ὅπου ἁρμόζει, δύνανται χωρεῖν τὰ τοξάρια γεγεμισμένα. ἐχέ-- 

τωσαν δὲ καὶ κόρδας ix || περισσοῦ εἰς τὰ ϑηκάρια αὐτῶν, κούκουρα μετὰ σαγιτῶν καὶ 

σχεπασμάτων αὐτῶν ἐπιτήδεια, χωροῦντα ἀπὸ τριάκοντα ἢ xci τεσσαράχοντα σαγιτῶν " 

βασταζέτωσαν δὲ εἰς τὰ ζωνάρια τῶν τοξαρίων δινία καὶ σουβλία. κρατείτωσαν δὲ καὶ 

191. λιβρία p, λιβέλια C, διβέλια (— divelia) v || 192. τὴν om. p || 194. σαγειττῶν p? || 196, δὲ prius 

vix distingui potest in C (ef. v). 
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H Dj - "o 3 V " z 
πρὸς τὸ σχῆμα τῶν βάρων, uera glauocher: σπαξία"" 

, 

περιτραχή- 
C ne Y ' - 7 / - E γε 2 δ τ χ 

Aux στρογγύλα χατὰ τὸ τῶν ἀβαρων σχῆμα" “τάξιν" κροσσίων, 
- E * E - B S ' 3 , 

Auer ἔξωδεν καὶ &ooSer " ἑρεῶν" τοὺς δὲ ἐμ) εἰδότας νεανίσκους 
c2 S ' ) " . 

τοξεῦσαι χκογτάρια μετα σχουταρίων' ovx ἄτοπον δὲ καὶ χειρομάγνικα 
Y - E * ͵ Se 2 - ' ͵ ' 

σιδηρᾶ τοὺς βουκελλαρίους "émupognoot' καὶ μικρὰ τουρία κατὰ 

! Non interpungunt Kwakowskij (Praec. Nicephori p.43.) οὐ Darkó Boles Leo "laktikájának hite- 

lessége etc. (Budapestini 1915) p. 81. in n. Sed. v. Rec. Ambrosianam Byz. Z. XV, 52.? Cf. 1308. Darkó 1.1. 

iv τάξει κροσσίων λινῶν, ἔξωϑεν καὶ ἔσωϑεν ἀραιῶν legit non interpungens post σχῆμα. An sicuti vs. 1323 ? 

CONSTITUTIO VI. 

- A 

pàeuoUAor: ἔχει; δὲ xo σπαξία (καὶ μαγνιάκια,) ἀπο- 
€ γ 3 - ΤΕ “. P 

xeu uera τῷ» Our αὐτῶν x«ra. τὴ» ωμαϊχὴ» τάξιν" 

χαὶ ἕτερα παραμήρια ἤτοι μαχαίρας διεζωσμέγους. 
«, P V 1 » VR 7 5 / 

9. Ὅσοι δὲ μὴ οἴδασι τοξεύει)" γεώτεροι, ἐχέτωσαν 

κογτάρια μετὰ σχουταρίω» τελείωγ᾽ ἐξ δὲ καὶ χειροι(ά- 
γέκα σιδηρᾶ, ἃ λέγεται χειρόψελλα, τιρὲς κτήσωνται, 

x. T. À, Demmin Die Kriegswaffen (Gera-Untermhaus 1891) 202. Hamel, 

A honfoglalási kor hazai emlékei (A magyar honfoglalás kütfói. Budapest, 1900.), 

tab. CXIV. || 1272. κατὰ (κατα W) τὸ μέσον libri; emendavi || 1273—1274. Προ. 

Const. Praeceptt. Nic. fol. 115"; τὰ δὲ ὃ μανιάκια ἵνα zo£uavrot ἐξόπισϑεν εἰς τοὺς 

ὥμους et Consi, De cerim. 380, 21. || 1275. διεζωσμένας Lami, διεζωσμένους 

libri; cf. Kwriz l. L; an subintelligi velis εἶναι αὐτούς Cf. περιεζωσμένος τὴν 

καὶ ἕτερα δὲ μονόστομα iíqu, τοῖς διστόμοις ἰσομήκη, παραζωννύσϑωσαν oi 

αὐτοί, ἃ δὴ xci παραμήρια λέγονται. || 1278, σιδηρὰ MWP,V || λέγονται 

P,V || χτήσονται τινὲς (τινὰς AP) AP,V. 

, , ἢ ΩΣ P] 
χουτάρια χαβαλλαριχά, ἔχοντα λωρία εἰς τὴν μέσην μετὰ φλαμούλων. ἐχέτωσαν δὲ καὶ 

Περὶ «τς ἐν χρεμάμενα εἰς τοὺς ὥμους αὐτῶν, καὶ ἕτερα παραμήριεα, χρεμάμενα 

εἰς τὰς ζώσεις αὐτῶν. 
2 ^ 

9. ὅσοε δὲ τοξεύειν νεώτεροι obz ἐμαϑον, ἐχέτωσαν κοντάρια μετὰ σχουταρίων 
ελείων. ἂν δὲ x«i χειρομάνιχα σιδηρᾶ, τὰ λεγόμενα χειρόψελλα κχκτήσωνταίΐ τινες, πολύ τελξείων. (ὦν O8 χαὶ χειρομανεχ θηρᾶ, τὰ AE£yÓi χειρὸμ «τ ἢ , πολ 

197. χωρέα p || Loco μέσην lacuna extat in p || 198. Lacunam ego statui || Verba sig τοὺς... 

κρεμάμενα om. p || 200, τοξεύειν ego, πεζεύειν C p || 201. κτήσῶνται τενὲς C. 
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- » - 2 - - e , Y 
τῶν ὑπισϑελλινῶν xoi ἀντελλινῶν τῶν ἵππων καὶ σλάμουλα LX QO. 

- Ξ - i - » e i] 2r 2 €- € Lu» 

ἑπάνω τῶν ζαβῶν κατὰ τῶν μων. ὅσον γαρ εὔσχημος ἕν τῇ ὁπλίσει 
€ "m b - ͵΄ , ^ 

ὁ στρατιώτης ἑστίν, τοσοῦτον καὶ αὐτῷ προξυμία προσγίνεται καὶ 
- D - * 7 

τοῖς éySgoic δειλία. 

CONSTITUTIO VI. 

λίαν χρήσιμον. ἔχειν» δὲ xoà μιχρὰ τουφία xara TOY 
ὁπισξελλιγῶν τῶν ἵππων χαὶ φλάμουλα μικρὰ ἐπάγω 
τῶν ζαβῶν χατὰ τῶν ὥμωνγ. ὅσον γάρ ἔστι» εὔσχημος 
ey τῇ ὑπλίσει αὐτοῦ ὃ στρατιώτης, τοσοῦτο» καὶ αὐτῷ 
προξυμία προσγίγνεται xoi τοῖς ἐχϑροῖς δειλία. 

4.| Εἰ δυνατὸν δὲ καὶ Ξώρακας ἔχειν, oVrireg xa- 

λούγται γῦν κλιβάνιεα, καὶ αὐτὰ στιλτγὰ καὶ AO TQUC 
χαὶ περικγηκῖδας, ἅτιγα λέγεται vOv ποδόψελλα᾽ καὶ 

πτεργιστῆρας €rlore ἔχει» δὲ χαὶ ἐπιλώρικα, Ort χρεία, 
ἐπεγδυόμεγα. 

1279. λίαν] πάνυ ἐστὶ (ἔστιν P,V) AP,V || rovgl/a W, τούφια M, τοῦ 

σία Ὑ || 1280. ὀπιστελλίνων MW, ὀπισϑελινῶν A, ὄπισϑεν λινῶν P,V || 1281. 

Cepov| λωρικίων ΑΡῸ || 1281—1282. εὔσχημος καὶ εὔστολος ἐν τῆ ὅπλ. A, 

εὔσχημος καὶ εὔοπλος ἐν τῇ ὅπλ. P,V || 1284. καὶ omm. Ῥ || ϑώρακος V || 

1286. περικγημίδας codd. || 1287. ὑπτερνιστῆρας P, ὑπεργιστῆρας V,; postea 

interpungitur in A P,V || ἐνίοτε: ἔχειν Ot] πολλάκις δὲ ἔχειν A.P, V || Ad. ἐνίοτε 

W habet in mge verba, quorum primum a 6 vel ὃ incipit, ultimumque voc.-o τὲ 

finitur || 1287—1288. ἐπενδυόμενα ὅτε χρεία A.P, V; addunt P,V γένηται. 

, , 2 , ^ ^ ^ , » . ^ δ᾿ ^ 2 , - 

ἐστε χρήσιμον. ἐχέτωσαν δὲ xci μιχρὰ τουφία ἤγουν διβέλια εἰς τὰς ὀπισίϑϑελένας τῶν 
ς , ' » M γ DAP 2 , E , CT P. INDE ἱππαρίων καὶ εἰς τοὺς ὥμους αὐτῶν ἐπάνω τῶν λωριχέων φλάμουλα μικρά " xc" ὅσον 

2 ς € x 
γάρ ἔστι καϑϑωπλισμένος ὃ στρατιώτης, κατὰ τοσοῦτον γίνεται xci εἰς αὐτὸν προϑυμέα 

χαὶ εἰς τοὺς ἐναντίους δειλία. 

4. ἂν δύνωνται δέ, ἐχέτωσαν καὶ κλιβάνια στιλπνὰ καὶ λαμπρά" χαὶ ποδόψελλα καὶ 
- p Vi » 

πτερνιστῆρας, ὡσαύτως χαὶ ἐπιλώριχα, ἵνα, ὅταν γένηται χρεία, ἐνδύωνται αὐτὰ ἐπάνω 

τῶν χλιβανίων. 

202, διβέλλια C p || 208, καϑόσον C p || 207. ἐνδύνωνταν y. 

1280 

1285 



1290 

1295 

215 
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2. Χρὴ πάντας τοὺς νεωτέρους Ῥωμαίους δέχα τῶν ἐδνικῶν, τοὺς 
μέχρι τεσσαράκοντα ἑτῶν, ἀγαγκάξεσδαι, eire κατὰ λόγον οἴδασι τοξεῦ- 

σαι, εἶτε μετρίως, τοῦ πάντως τοξογάρετρα φορεῖ», κεκτήσσαι δὲ καὶ 

κοντάρια, ἵνα τοῦ ἕνός, ὡς εἶχός, ἀστοχοῦντος ἔχῃ τὸ ἄλλο εἷς χρῆσιν" 
τοὺς δὲ ἀπειροτέρους ἁπαλωτέροις γρήσασϑαι τοξαρίοις" κἂν γὰρ οὐκ 
οἰδασι, τῷ χρόνῳ ἐπιτηδεύουσι μαδεῖν, ὅπερ τῶν ἀναγκαίων ἐστί. 

CONSTITUTIO VI. 

5. Πάντας δὲ τοὺς γεωτέρους Ῥωμαίους ἄχρι τεσ- 
σαράχογτα érór ἀγαγκχάζεσξαι, εἴτε xarà λόγον οἴδασι 

τοξεῦσαι, εἴτε καὶ μετρίως, τοῦ πάγτως τοξοφάρετρα 

φορεῖ». τῆς γὰρ τοξείας παντελῶς ἀμεληξπείσης καὶ δια- 
πεσούσης €r τοῖς Ῥωμαίοις à. πολλὰ »ῦ» &lose σφαλ- 
ura γίγεσδξαι. 

6. Ἔχει» δὲ καὶ χοντάρια δύο, (ra τοῦ ἑνός, ὡς 
εἰχός, ἀστοχοῦγτος ἔχη τὸ ἄλλο εἰς χρῆσι». τοὺς δὲ 
ἀπειροτέρους ἁπαλώτερα ἔχει» τοξάρια" κἂν γὰρ οὐχ 
οἴδασι τοξεύει», τῷ χρόγῳ ἐπιτηδεύουσι μαϑεῖν, ὅπερ 
τῶν ἀγαγκαίων ἐστίν. 

1289. 1290. μ'ὶ M, μ΄ W || 1290. καταλόγον MW, κατ᾽ ὀλίγον P, κατὸλί- 

γον V || 1292. τοξίας P, || 1293. τὰ omm. AP,V || εἴωϑεν A. || 1295. 5 P,V || 
1296. ἔχει P, V || ἄλλον V || 1297. xà M A P, V, xàv 'W || 1299. ἐστὶν in M in 
fine versus non distinguitur. 

9. δεῖ δὲ ἀναγχάζεσϑαι πάντας τοὺς νεωτέρους “Ῥωμαίους, ὅσοι οὐκέτι διέβησαν 
* » - * X y 

τὰ τεσσαράχοντα Fry, φορεῖν τὰ τοξοιράρετρα, κἄντε καλῶς οἴδασι τοξεύειν, κἄντε μή. καὶ 
D M * nM 2 - * , - ᾽ x Cp, , D D - 

γὰρ διὰ τὸ παντελῶς ἀμεληϑῆναι τὴν τοξείαν νῦν εἰς τοὺς “Ῥωμαίους τὰ πολλὰ νῦν 

γίνονται σφάλματα. 

6. ἐχέτωσαν δὲ ἕχαστος | x«i κοντάρια δύο, ἵνα τοῦ ἑνὸς τυχὸν ἄστοχοῦντος ἔχ) . €ZETU : ἔχαστος | χαὶ γτάρ δύο, ς X TOX e ἔχῃ 
τὸ ἄλλο. oL δὲ ἀπειρότεροε ἐχέτωσαν ἁπαλώτερα τοξάρια, ἐπειδή, καὶ εἰ οὐκ οἴδασιν, ἀλλὰ 

διὰ τοῦ χρόνου ucvü'trovat αὐτό, ὅπέρ ἐστε πρᾶγμα χρήσιμον. 

209, οὐκ ἔτι p || 214, ἄλλο | ἕτερον p || ἁπλότερα C p || εἰ om. p || 215. ὅπερ ἐστὶ C. 

6. 

fol. 8. 
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- i] | * e ^ ΄ - ) ,ὔ 4 - - 

9. Χρὴ τοὺς ἵσπστους καὶ μάλιστα τῶν ἀρχόντοι XOÀ τῶν λοιςτῶν 
^V ? . - ' e 7, ΟΡ ΤΣ 

ἐπιλέκτων προμετωπίδια ἔχει» σιδηρά κατὰ τῶν μετώςτων τῶν ἵππων 
y - 2^ 2 ^ ΄ 2. Y i - - 

καὶ στηϊσιοτήρια οιδηρά ἢ ἀπὸ κεντούκλων ἢ κατὰ τὸ σχῆμα τῶν 

CONSTITUTIO VI. 

1. Εἰ δὲ ÓvravÓv, xoi ἀχόγτια ἤτοι ῥικτάρια ἔχει» 
ἕως δύο, ἵγα £r χαιρῷ καὶ ἀχογτίσοι προχείρως κατὰ 
τοῦ πολεμίου. χαὶ τὸν μὲν ἱππέα στρατιώτην» οὕτως 
ὁπλίσεις. : 

8, Τοὺς δὲ ἵππους xol μάλιστα τῶν ἀρχόντων χαὶ 
τῷ» AowTOT ἐπιλέχτον προμετώπια ἔχει» καὶ στηξάρια 

σιδηρᾶ ἢ ἀπὸ xerrOUxAGOT, οἷον γευρικά. καὶ, σχέ- 
πέσσαι τὰ στήξη καὶ τοὺς τραχήλους αὐτῶν, εἰ δυγα- 
τόν, χαὶ τὰς χοιλίας διὰ μικρῶν ἀποχρεμασμάτοων απὸ 

τῶν λεγομέγω» ἀφελέτρων τῆς σέλλας. μιεγάλω» y 
ταῦτα χιγδύγω» -τολλάκις τοὺς ἵππους διασώζουσι, καὶ 

1800. ῥηχτάρια M, ὁδί κτάρια W, διπτάρια A P,V || 1801. ? P,V || ἀκοντίσοι 

(ot in ras.) W, ἀκοντίσῃ AP, V || 1302. τῶν πολεμίων AP,V || στρατιών V et a 

c. P, || 1306. σιδηρὰ M W P, V || 1306. χκενδούκλων MW || 1307. Verba τὰ στήϑη 

. τραχήλους evanida in W || 1307—1308. Verba αὐτῶν .... κοιλίας iteran- 

tur in mge cod. W a m* || 1808. μαχρῶν P,V || 1309. ἀφελέτρας P,V || 

σελας MW P,V || 1810. διασώζουσιν A, διασώζουσι ceteri. 

- ΕῚ MM e " uu T7 [u M € , V cr [d c A [ 2 7. & δὲ δυνατόν, ἐχέτω εἴς ἕχαστος καὶ διπτάρια δύο, ἵνα, ὅπου ἁρμόζει, ῥδιπταρίσῃ 

εὐχόλως χατὰ τῶν πολεμίων. καὶ τὸν μὲν καβαλλάριον ||| στρατιώτην οὕτως ἐξοπλίσεις. 

8. τὰ δὲ ἱππάρια, ἐξαιρέτως τῶν || ἀρχόντων xci τῶν λοιπῶν ἐπιλέχτων, ἐχέτωσαν 

προμετώπια καὶ στηϑάρια ἣ σιδηρᾷ ἢ ἀπὸ χεντούχλων ) νευριχά, ἵνα σχέπωνται τὰ Or) 

x«i οἱ τράχηλοι αὐτῶν. εἰ δυνατὸν δέ, σχεπέσύωσαν xci αἱ κοιλίαι αὐτῶν διὰ μικρῶν 

ἅποχρεμασμάτων ἀπὸ τῶν ἀφελέτρων τῆς σέλας. ἀπὸ μεγάλων γὰρ κινδύνων ταῦτα δια-- 

216. ὑνπταρίζη C p || 218. Post ἐξ, p inserit καὶ || 219, κενδούκλων Cp || 221. σέλας C; clt. Praecepta 

Nicephori 11, 35; σωτηρίας p || 221-222, διασῴζουσι p? 

1900 

1305 

19510 

220 
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ἀβάρων σχέπεσξαι τὸ στήξϑη: καὶ τοὺς τραχήλους αὐτῶν, μάλιστα 

(δὲ) τῶν προτασσομένων ἕν τῇ μάχῃ. 
4. Χρὴ τὰς σέλλας ἔχειν ἐπισέλλια δασέα καὶ μεγάλα καὶ τὰ 

χαλινάρια αὐτῶν ἐπιτήδεια εἶναι, ἔχειν δὲ εἷς τς σέλλας σκάλας 
σιδηρᾶς δύο, λωρόσοκκον, πέδικλον, σελλοπούγγιν, ἕν ᾧ καιροῦ xu- 

λοῦντος δυγατόν ἕστι κἂν τριῶν ἡμερῶν ἢ τεσσάρων τοῦ στρατιώτου 

CONSTITUTIO VI. 

δι᾿ αὐτῶν τοὺς Ec αὐτῶν ὀχουμέν ους. ταῦτα δὲ ἔχειν» 
xal τπ(ἅλιστα τοὺς προτασσομιξν ovg ér τῇ μάχη. 

9. . Καὶ αἱ σέλλαι δὲ ἐχέτωσαν ἐπισέλλια δασέα καὶ 
μεγάλα, χαὶ τὰ χαλιγάρια αὐτῶν ἐπιτήδεια ἔστωσαν 
καὶ ἰσχυρά. 

10. Εἰς δὲ τὰς σέλλας τὰς δύο σιδηρᾶς σχάλας καὶ 
λωρόσοχχον xai πέδικλογ καὶ σελλοπούγγιν», €r ᾧ χαι- 
ροῦ χκαλούγτος δυγατόν ἔστι X(Y τριῶν» ἢ τεσσάρων ἡμιἐ- 
ρῶν δαπάγη»» χωρῆσαι. καὶ τουφία δὲ εἰς τὰς ὀπισξελ- 

1314. τὰ χαλινάρια (rv in ras) W || 1816. σέλας ὝΡ,Υ͂ || 8 Ῥ7Υ || 

σιδηρὰς hic etiam A || 1817. 4eoócoxor MW, λωρόσωκον A, Aooócoxc P,V, 

λωρύσοκκον Meursius || σελλόπουγγιν ΝΙ, σελοπούγγιν W, σελλοπούγγιον A.P,V || 

1317. 1318. καιρῶ MW || 1318. ἐστιν W || κἂν ego, xci codd. || 1319. τούψια 

M. || 1819. 1320. ὀπισϑελλένας (ἐν in ras) W. 

σῴζουσι πολλάκις τὰ ἱππάρια, χαὶ OU αὐτῶν τοὺς καβαλλιχεύοντας αὐτά. ταῦτα δὲ 
» ^ ^ ? 

ὀφείλουσιν ἔχειν κατεξαίρετον οἱ παρατασσύμενοι εἰς τὸν πόλεμον tumQooUer. 

9, ἐχέτωσαν δὲ καὶ αἱ σέλαι ἐπισέλια δασέα, καὶ τὰ χαλινάρια δὲ αὐτῶν ἔστωσαν 

δασέα χαὶ ἰσχυρά. 
, PN ' Sos γ d € e 1^ 3 rn SN A 4 xe ΙΝ /5 21 s 

10. εἰς δὲ τὰς σέλας ἔστωσαν αἱ δύο σχάλαι σιδηραῖ καὶ λωρύσοκχον καὶ πεδεχλοὶ 
- δ᾽ ᾿ Es E : ; mU 

χαὶ σελοπούγγεον" πολλάκις γάρ, ἂν γένηται χρεία, χωρεῖ τὸ τοιοῦτον σελοπούγγιον x«i 

222, χαβαλικεύοντας C || 223. κατ᾽ ἐξαίρετον p || 224. σέλλανι ἐπισέλλια Cp || Ó€ αὐτῶν p || 220. 

σέλλας C p || λωρόσοκοι C. 

14 

9. [p. 57. Μὴ 
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δαπάνην χωρῆσαι" τουγία εἷς τὰς ὀπισδελλίνας τέσσαρα: κορυράδιν 
καὶ ὑπὸ γένειον τουρίν. 

ὅ. Χρὴ τὰ ἱμάτια αὐτῶν πλατέα εἶναι xoi τέλεια κατὰ τὸ 
σχῆμα τῶν Baur κεχοιμέγα, τοῦτ᾽ ἔστι ζωστάρια, εἰτε Ard 

εἶσιν, tire αἴγεια, eire ῥάσα, ép ᾧ καβαλλικευόγτων αὐτῶν σχέ- 
πεσδαν δι᾿ αὐτῶν τῶ γόνατα χαὶ εὐσχήμους αὐτοὺς φαίνεσξδαι. 

CONSTITUTIO VI. 

λίνας τέσσαρα, καὶ κορυφάδι» τοῦ ἵππου, τουφὶν καὶ 

ὑπὸ γέγειον ὁμοίως. 
ll. Πάγτως δὲ ἔχει» δεῖ τὸν χκαϑαλλάριον στρατιώ- 

τῇ} xài τζιχούριν δίστομογ, τὸ Ey στόμα τάξι» σπαξίου 
ἑπίιιηχες xal τὸ ἕτερον τάξι» ξίφους χογταρίου uaxoor 
καὶ o£, ἀποχρεμάμεγον μετὰ Ξηχαρίου δεριιατίγου &r 
τῇ σέλλᾳ. 

19. Τὰ δὲ ἱμάτια τῶ» στρατιωτῶν», εἴτε λινᾶ εἰσι, 
εἴτε εξ ἐρίου, εἴτε ἑτέρας ὕλης, πλατέα δεῖ εἶγαι, ἵγα & 
τῷ χαϑαλλικεύει» ur εμ-πτοδίζωγται, ἀλλὰ καὶ σκέπτονται 
δι᾿ αὐτῶν τὰ γόνατα αὐτῶν χαὶ εὔσχημοι φαίνωνται. 

1820. 5 B,V || xai εἰς τὸ κορυφάδην (κορυφάδιον P,V) AP,V || τουφιν 

M W, τουφίον A P,V || 1320—132L καὶ εἰς τὸ ὕπογ. AP,V || ὑπογένειον MW || 

1828. τζικούριον A P,V || τάξιν] δίκην A P,V; item infra || 1827. λινὰ codd. | 

εἶσι." omm, P,V || 1828. ἐξ ἐρίου] ἐκ μαλλίου πεποιημένα A P,V || εἴτε ér.] ἢ τ. 

M. W || δεῖ] δὲ P, V || 1829. ἐμποδίζονται P, V || καὶ omm. A.P, V || σκέπονται P, V. 

x Ἃ T . , ἢ Η iav. 
τριῶν ἢ τεσσάρων ἡμερῶν δαπάνην. ἐχέτωσαν δὲ καὶ τουφία εἰς τὰς ὀπισϑελίνας τέσσαρα 

καὶ εἰς τὸ χορυφάδιον τοῦ ἱππαρίου τουφίον καὶ εἰς τὸ ὑπογένειον ὁμοίως. 
j * * x Ὁ ^ 

11. ἁρμόζει δὲ χαὶ τὸν χαβαλλάριον στρατιώτην ἔχειν τζιχούριον δίστομον, πλὴν τὸ 
« ? -— M N " - 
ἕν στόμα αὐτοῦ ἔστω ὡς σπαϑϑείον ἐπίμακρον καὶ τὸ ἄλλο ὡς ξιφάριον κονταρίου μακρὸν 
M Lr - b ὦ ANS Nc ^ Ὁ fA 1, VEO , y , 3 EE , 
χαὶ ὀξύ. χρεμάσϑω δὲ καὶ τὸ τοιοῦτον τζιχούριον μετὰ ϑηκαρίου δεροματένου εἰς τὴν σέλαν. 

2, τὰ δὲ ἱμάτια τῶν στρατιωτῶν, χἄντε λινᾶ ὦσι, κἄντε δάσα, κἄντε ἄλλα τινά, 
1 τ , m 3*5 “- ᾽ * 3 D 244 * zfm - 

πρέπει εἰναι πλατέα, ἵνα μὴ ἑμποδίζωνται εἰς τὸ καβαλλικεύειν, ἀλλὰ σχέπωνται μᾶλλον 

τὰ γόνατα αὐτῶν διὰ τούτων καὶ φαίνωνται εὔμορφοι. 

228, ὄπισϑεν λίνας C ll 2290. xopuquotor Cp ll 232, o£A«r. C (v), σωτηρίαν » || 233. bow Cc ll 234. ἐν τῷ 

p || καβαλικεύειν C. || 235, φαίνονται p || εὔμορφα p. 

1320 

1325 

1850 

230 
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' - ZR MEAE , 1T PST / 
6. Xon gogeiv γουνγία᾽ “ἡ γουνγοεπιλωρίκια ᾿ ἀπὸ xerroDkAGT 

δ , Σ " ν - ) t 4 - 
πλατέα πάνυ, ἔχοντα μανίκια gago£o, ἐπινοῆσαι αὐτούς, ira. ἕν τῷ 
€. uu ) 1 - V ΓΝ; D 2 
ὁπλισξῆναι αὐτοὺς καὶ φορεῖν τὰς ζάβας καὶ τὰ τοξάρια, Ékr, ὡς 

͵ (t ' n b i4 , € V , 

εἶχός, συμβῇ βροχὴν γενέσξσαι ἡ ὑγρότερον fx τῆς δρόσου τὸν ἀέρα, 
- - 2 ͵ - - - τὸ fe ΄ Ἵ 

Ῥοροῦντες ταῦτα ἑπάνω τῶν ζαβὼν καὶ τῶν τοξαρίων δυλάττωσι 
᾿ , 2 Nr ) E - δι , z 

TO ἄρμα αὐτῶν καὶ οὐκ ἑμποϑδίξωνται, sire τοῖς τύξοις, tire τοῖς 
ἃ / Ver SLE ληϑῶ Z Ὁ 2 δ NES κονταρίοις αὐτῶν βουληδῶσι χρησασξαι. ἔστε δὲ καὶ ἄλλως πῶς 

! MPV habent: ἤγουν νοβερονίσια, Hec. Ambrosiana, ἢ ζούπας (cff. ergo hung. günya [et Vasmer Bei- 

irüge zur griech. Grammatik, Byz. Zs. XVI, 553 et s.] et suba), ἢ γουνοβεοονίκια Scheffer. In. ,Ineditis Leonis — 

Taclicis* XXXIX 1 legitur: ἢ καὶ ἐπιλοιοίκια μακρὰ μετὰ βαμβάκης καὶ xovxovAMov, σχίσματα ἔχοντα περὶ 

τὰς ὠλένας, --- in ,Praeceptis Nicephori 11, 10 οὐ 5.: καὶ ἔξωϑεν τῶν κλιβανίων φορεῖν ἐπιλώρικα μετὰ xov- 
κουλίου καὶ βαμβακίου" καὶ ἀπὸ τῶν μασχαλῶν ἐξέρχεσϑαν τὰς χεῖρας αὐτῶν, 

CONSTITUTIO VI. 

M 

18. Χρὴ δὲ καὶ χέγτουκλα ἔχειν» πλατέα πάγυ, ἔχοντα 13. 
, 5 - - b] 

“αγίκια πλατέα, Vra, €r TQ ὁπλισδήγαι αὐτοὺς καὶ φο- 
e : ΟΞ 5 ^ jd 

ρεῖν τὰς CàBag xol τὰ τοξάρια, ἑάν, ὡς εἰχός, συμβὴ 
MEC ΚΕΝ T. »/ 5 » ὃ 

βροχὴ» γεγέσξαι ἢ ὑγρότερον τὸν ἀέρα €x τῆς δρόσου, 
3 - 4 5 / - € - - i 

s φοροῦντες αὐτὰ em&ro τῶ» ζαβῶν» xoi τῶ τοξαρίων 
) - 3 2 32^ 2, 

φυλάττωσι τὸ ἄρμια αὐτῶν χαὶ οὐχ ἑμ:τοδίζωγται, εἴτε 
p - » m , 23) - e, - 

τοῖς τοξαρίοις, εἴτε τοῖς χογταρίοις αὐτῶν βουληξῶσι 
3! ^ y P) - 

χρήσασπαι. ἔστε δὲ καὶ ἄλλως || πῶς ἀγαγκαῖα τὰ κέγ- ς, 2x. 

1881, xci omm. P,V || χένδουκλα M.W || Vocabuli πλατέα £ in ras. 

scriptum in W, uti supra vs. 1328. || yov P,V || 1332. μανιάκια A P,V || 

1833. ζάβας ego, ζώνας codd. || 1336. φυλαττωσιν W || ἅρμα codd. || xci omm. 

P, V || ἐμποδίζονται A P,V || 1837. κ] σκουταρίοις codd. || 1338. ἔστιν MW, 

13. δεῖ δὲ καὶ κένδουκλα ἔχειν αὐτοὺς πολυπλατέα, ἔχοντα καὶ μανίχια πλατέα, ἵνα, 
ἂν συμβῇ γενέσϑιαι βροχὴν ἢ ὑγρότερον τὸν ἀέρα, ἕως ἔτε εἰσὶν ἐξωπλισμένοι οἱ στροα- 

τιῶται, καὶ φοροῦσε τὰ ζωνάρια x«i τὰ τοξάρια αὐτῶν, ἵνα ἔνδύωνται τὰ χένδουχλα 

ἐπάνω τῶν λωρεκίων καὶ τῶν || τοξαρέων καὶ σχέπωσι τὰ ἄρματα αὐτῶν, καὶ μὴ ἐμπο- p, 10. Meurs. 
“0 δέζωνται | εἷς τὸ μετα χειρίσασϑιαι εἴτε τὰ τοξάρια, εἴτε τὰ σχουτάρια αὐτῶν. εἰσὶ δὲ xci — [ol ὃ" 

230, πολὺ πλατέα p || 238, ζωντάρια p || 239, καὶ τὰ ἄρματα p, τὰ ἅρματα C, 

14" 
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) - E] - * P] ΄ ' , - 

ἀναγκαῖα ἕν ταῖς σχούλκαις: οὐ διαγαίνονται γὰρ μήκοϑεν τοῖς 
* 7 € [4 » P - ) n NN ^ 

πολεμίοις αἱ ξάβαι bm αὐτῶν σχεπόμεναι, ἀντέχουσι δὲ xai πρὸς 
᾿Ὶ * A - - 

τας βολας τῶν σαγιττῶν. 
E - Ἃ ZEE. ' D» n τς c n 3 

i: «Χρὴ τέγδαν κατὰ κουτουβθέργι» καὶ ὁρέπαντα χαὶ ἀξίνας 
» ) ' VN 32 y Ξ - ἊΝ X ᾿ , 
ἔχειν αὐτοὺς δια τὸ ἀναγκαῖον τῆς χρείας: καλὸν δέ ἔστι τὰς τέν- 

. V Α - - 3 , T [271 

ὃας κατὰ TO σχῆμα TOV ᾿βάρων γίνεσξεαι, ὃτι καὶ κομσποὶ καὶ 
/v 

χρειώδεις εἰσίν. 
: 3 REN 7 t. τῷ 1 / n "E ΤῊΝ ' 

8. XQn ἀγαγκάζεσδαι τοὺς στρατιώτας χαὶ μάλιστα τοὺς τὰ 
Ἂ “) ' ᾿ , - - - 2^ 

γαμιλιαρικα λαμβάνοντας πάντως παῖδας ἑαυτοῖς ἐπινοεῖν ἢ δού- 

CONSTITUTIO VI. 

3 τῷ ΄ , - , Li ΒῚ d 

TOUXÀX ἕν ταῖς σχούλχαις ἤγουν ταῖς βίγλαις" οὐ δια- 
^ , e - ΄ € - 3 φαίνονται γὰρ unxozer τοῖς πολεμίοις αἱ ζάβαι ὑπ 

5 - b] , »N 

αὐτῶ» σχεπόμεγαι, ἀγτέχουσι δὲ x«i πρὸς τὰς βολὰς 

τῶν σαγιττῶγ. 
A ze) €? 

14. Προστάσσομεν δὲ καξ᾽ ἕχαστον xorrovgéorir 
, PI Du d 3 

x«i δρέπανα xoi ἀξίνας ἔχει» αὐτοὺς διὰ TO ἀγαγ- 

καῖον τῆς χρείας. 
Y SN - / ΩΣ D EM / 

15. Τοὺς δὲ τῶν ταγμάτων» ἀρχογτας ἢ στρατιώτας 
a - " - 1 , 5 

xal τῶν S&uaTixOT βϑάγδων τοὺς OvrarOTÉQOUG ἀγαγ- 

ἐστὶ A. || πῶς MW P, V || 1338. 1839. χκένδουκλα M W || 1339. σκούλκαις ἤγουν ταῖς 

omm. AP,V || 1340. αἱ ζάβαι τοῖς πολεμίοις P,V || ἀπ᾿ P, || 1841. ἀπαντῶσι 

A.P,V || 1342. σαγιττων M, σαγίττων ἍΝ, σαγιτῶν A?P,V || 1848. προτάσσομεν P,V || 

καϑέκαστον MW, xaÜ£xaovor P,V || xorrovpsgrir W, xovrovpégriov | AP, V. 

ἄλλον τρύπον χρήσιμα τὰ χένδουχλα εἰς τὰς βίγλας" Oxémovot γὰρ τὰ λωρίκια zal οὐ 

δλέπουσιν ἀπὸ μαχρόϑεν αὐτὰ οἱ πολέμιοι, ἀπαντῶσι δὲ καὶ πρὸς τὰς σαγίτας. 

14. προστάσσομεν δέ, ἵνα ἕχαστον τουρμένεον ἔχῃ χαὶ δρέπανα χαὶ ἀξινάρια διὰ τὸ 

ἐξ ἀναγχαίου εἶναι τὴν χρείαν αὐτῶν. 

15. οἱ δὲ ἄρχοντες x«i οἱ στρατιῶται καὶ ot δυνατώτεροι τῶν ὑγλεματικῶν βάνδων 

ἀναγκάζωνται ἔχειν δούλους ἢ ἐλειϑέρους πρὸς τὸ δουλεύειν αὐτοῖς, καὶ εἰς τὸν χαιρὸν 

245. 9tu.] στρατιωτικῶν p || 246. ἀναγκάζονται p || τὸ ἔχειν C p. 

13540 

1545 

215 
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Aove ἢ ἐλευδέρους κατα τὴ» γενομένην διατύπωσι», καὶ ἐπιμελῶς 

ἕν τῷ καιρῷ τῆς * χρηστικῆς ῥόγας, ὥσπερ τοὺς στρατιώτας, οὕτω 

χαὶ τοὺς παῖδας αὐτῶν χαὶ τὸ ἄριια αὐτῶν ἀπογράγεσξαι καὶ 

καταζητεῖσδ αι εἰς τὸ εἰδέναι αὐτοὺς ὑπὲρ ποίων τίτλων ταύτην 

λαμβάνουσι», ἵνα uj περιβρονοῦντες καὶ ἀποροῦντες παίδων ὃν 

ir πολέμου ἀναγκάζωνται ἕξ αὐτῶν τῶν σπθατιώτῶν ἀφορίζεσξαι 

εἷς τὸν τυ} καὶ ὀλιγοῦνται κάμγοντες ἕν τῇ μάχῃ" εἶ δέ τινες, 

CONSTITUTIO VI. 

κάζεσπαι χρὴ παῖδας ἑαυτοῖς ἐπιγοεῖν δούλους ἢ ἐλευ- 
Ξέρους, καὶ ἐπιμελῶς ἕν τῷ καιρῷ τῆς τε ῥόγας καὶ τοῦ 
αἀδγουμίου καὶ τοὺς παῖδας αὐτῶν x«l τὸ (QU ἄπο- 

γράφεσξαι καὶ χαταζητεῖσξαι, Vra “ἡ περιφρογοῦν τὲς 
τῷ» Üovievórror er 600 πολέμου ἀναγκάζονται e£ 
αὐτῶν τῶν στρατιωτῶν ἀφορίζεσξαι εἰς τὸ τοὔλδον χαὶ 
ὀλίγοι γίγονται ot χοπιῶγτες er τῇ ud 

16. E; δέ τιγες, Og εἰκός, μὴ εὐποροῦσι χτήσασξαι 

1849. τὲ omm. AP,V || 1350. ἁδνουμίου V || ἄρμα W, ἅρμα ceteri || 

1351. καταφρονοῦντες P,V || 1352. τῶν δουλευόντων} τῶν δουλεύειν καὶ ὑπη- 

ρετεῖν αὐτοῖς ὀφειλόντων παίδων AP,V || πολέμων MW || ἀναγκάζονται Py, || 

1354. γίνωνται Meursius, χαταλιμπάνωνται A, καταλιμπάνονται P, V || οἱ πολε-- 

μοῦντες A P,V omissis verbis ἐγ τῇ μάχῃ. 

τοῦ πολέμου ἀπομένειν εἰς τὸ τοῦλδον χαὶ φυλάττειν τὰ πράγματα αὐτῶν. ἁρμόζει δὲ 

χαὶ εἰς τὸν χαιρὺὸν τῆς Qóy«g χαὶ τοῦ ἀδνουμίου ἀδνουμιάζεσϑαι καὶ ἀπογράφεσϑίαι 

x«i τοὺς τοιούτους παῖδας, z«i ἀναζητεῖσϑαι xci τὰ ἄρματα τῶν στρατιωτῶν. διὰ 
τοῦτο x«i ἁρμόζει παῖδας ἔχειν εἰς τὸ δουλεύειν αὐτοῖς, ἵνα μὴ ἀναγχάζωνταε εἰς τὸν 

χαιρὸν τοῦ πολέμου χαταλιμπάνειν ἐξ αὐτῶν τῶν στρατιωτῶν εἰς τὸ τοῦλδον x«i ix 

τούτων γένωνται ὀλίγοι oL κοπιῶντες εἰς τὸν πόλεμον. 

16. ἂν δέ τινες διὰ πτωχείαν οὗ δύνωνται ἔχειν παῖδας εἰς δουλείαν αὐτῶν, ἁρμόζει 

349, ἅρματα C || 250, αὐτοὺς C || 251. ἐξ posterius est insertum a m. pr. in C || αὐτοὺς C || 252, γένωνται p. 

106. 
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c 555 λ 5 Ῥ , ς, - 2 ANDE RU λοις ὡς εἶκός, μὴ εὐποροῦσι χτήσασξαι παῖδας, ἀναγκαῖόν ἔστιν» ἀπὸ 

διαγράρου" εἷς τοὺς κατωτέρους στρατιώτας, τρεῖς ἢ τέσσαρας ἀν- 

ὄρος, ἕνα παῖδα ἐπινοεῖν" τὸν OL0LOY δὲ τρύπον «τοιεῖν καὶ εἷς τὰ 

σαγμάρια, ὧν χρεία κατὰ τὸ ἀγαγκαῖον Ou τας ζάβας καὶ rac 

τέγδας αὐτῶν. 

9. Χρὴ τὰς μὲν κεραλὰς τῶν βάνδων ἑἕχάστου μέρους 

ὁμοχρύους γίνεσξαι, τὸ δὲ γλάμουλα ἑκάστης μοίρας ἰδιόχροα 

τῶ censore* Scheffer; sed malim διὰ ἀπογράφου (per censorem); cf. Gl. ἀπογραφεύς " censor- 

censorius et JNie. Ph. De velit. bell. p. 189, 5: z03... τραπεζίτας ἐπιλέγεσθαν..... καὶ ἐν ματρικίοις 

ἀπογράφεσϑαι. 

CONSTITUTIO VI. 

παῖδας, ἀγαγκαῖόν ἔστι» εἰς τοὺς κατωτέρους στρατιώ- 

τας τρεῖς ἢ τέσσαρας ἕγα παῖδα, τὸν ὑπηρετεῖ» αὐτοῖς 

μέλλογτα, ἐςτιγοεῖγ. 

11. Tór ὅμοιον δὲ τρόπον ποιεῖ» καὶ εἰς τὰ σαγμά- 
QUA, ὧν χρεία κατὰ τὸ ἀγαγκαῖον διὰ τὰς ζάβας xai 
τὰς τέγδας αὐτῶ. 

18. Προστάσσοιιε} δὲ xoi τὰς χεφαλὰς τῶν βάγδωγ 

ἑκάστου τάγματος ὁμοχρόους γίγεσξαι, xci τὰ φλά- 

μουλα ἑχάστης τούρμας ἢ δρούγγου ἰδιόχροα εἶγαι, Vra. 

1361. τέντας MW || 1864. ἠδιόχρονα P, V. 

» E , , ^ , , cr , » , 2 ce Ὁ 

ἐξ ἀναγκαίου εἰς τοὺς κατωτέρω στρατιώτας, ἵνα σύντρεις ἢ τέσσαρες ἔχωσιν ἕνα παῖδα, 

τὸν ὀφείλοντα δουλεύειν αὐτοῖς. 

17. τὸν ὅμοιον δὲ τρόπον ἁρμόζει γίνεσϑιαι καὶ εἰς τὰ σαγμάρια, καὶ σύντρεις ἢ 

συντέσσαρες τῶν χατωτέρω στρατιωτῶν ἔχειν σαγμάριον ἕν διὰ τὰ λωρίχια καὶ τὰς 

τένδας αὐτῶν. 

18. ὀφείλουσι δὲ χαὶ αἱ xc||qeAei τῶν βάνδων ἑκάστου τάγματος ὁμόχροοι yí- 
Q. M N , € , t ^ Y , »Ὸ » e NY γνεσϑαι καὶ τὰ φλάμουλα ἕχκάστης τούρμας ἢ δρούγγου ἰδίας χρόας ἔχειν, ὥστε μὴ παραλ- 

254. σὺν τρεῖς p; item infra || 257. συντέσσαρες] De accus. cf. Blass-Debrunner $ 46; σὺν τέσ- 

σαυὰς p. 

1360 

τῷ E σι 
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ir e. 3 Qa ὥς τ 5 í 7] 2 )À 5 5 3 , a * » 1 

εἶναι, ἵνα TO κχαϊπέχαστοῦν TOyuO tUxOLo: Émuyueooxi τὸ dw) 
, 

ardor. 
- e 5t$ ' τς 2 - τ: - is ᾿Ξ 

10. Ζεὶ ἕτερα ἴδικαὰ σημεῖα προστιξέγαι ταῖς χεραλαῖς τῶν 
: , - / e E δ 

θάγοων, ἐγνωσιεένγα τοῖς στρατιώταις, ὥστε ἕχ τούτου εὐκόλως ἔπι- ἑ D ἡ , 
3 ji A] ' ΄ C 3 - 

γινώσχεσξαι QUTO χαὶ χατὰ TO “ἔρος καὶ χατὰ τὴν “οίραν χαὶ 
i] i] /, 

κατὰ TO τάγμα. 
[ἢ 

Ἴ , 3 M - - , 2 LaL , ΝΖ 

ll. 4[arroz δὲ τὰ τῶν μεραργῶν βάγδα ἑνηλλαγμένα δέον εἶναι 
i V 

CONSTITUTIO VI. 

[δὲ] xal τὸ χαξέκαστον τάγμα εὐχόλως ἐπιχιγώσχῃ TO 
ἴδιον θάγδο». 

19. Ζεῖ ἕτερα ἰδικὰ σημεῖα προστιξ ἔγαι ταῖς χέφα- 
λαῖς TOY ϑάγδον, ἐγγωσμέγα τοῖς στρατιώταις, ὥστε Cx 
τούτου ἐπιγιγώσχεσξαι αὐτὰ xl χατὰ τὰς τούρμας 
xoi κατὰ τοὺς δρούχγους χαὶ χατὰ τὼ βθάγδα. 

20. ΠῺάγτως δὲ τὰ τῶν τουρμαρχῶν (ϑάγδο) ἐγηλλα- 

1865. δὲ eieci || «a τὸ omm. A P, VxoOéxacrov M W, ἕκαστον AP, ἔκαστον 

V || In. codicis A ἐπεγενώσκη litt. ἢ in duarum litterarum ras. extat; ἐπιγινώσκει 

P, || 1367. ἕτερα ἰδικὰ] ἕτερον ()ávOov: δεῖ ἕτερα βάνδα ἰδικκὰ P, || σημαίνει P, || 

προστέϑεῖναι ML || 1867—1368. τὰς κεφαλὰς P, || 1369. τούτων AP,V || 
1969 —1370. Ex verbis αὐτὰ... βάνδα omnia vocabula praeter τούρμας et, δρούγγους 

evanuerunt in W || 1871. τουρμίίρχων W, τουρμάρχων .AP,V || pávóc inserui. 

λάσσειν Ev καὶ μόνον φλάμουλον sg τὴν τοῦρμαν ἢ sig τὸν δροῦγγον, ἀλλὰ μιᾶς ἑκάστης 

τούρμας καὶ ἑνὸς ἑκάστου || δρούγγου τὰ φλάμουλα ὁμόχροα εἶναι. 
19. διὰ δὲ τοῦ γνωρίζειν εὐχόλως ἕκαστον τάγμα τὸ ἴδιον βάνδον ἁρμόζει ἄλλα 

παραλλάσσοντα ἴδια σημάδια ἔχειν τὰς χεφραλὰς τῶν βάνδων, γνωριζόμενα εἰς τοὺς στρα- 

τιώτας, πρὺς τὸ γνωρίζεσϑαι αὐτὰ ἐκ τούτων xai εἰς τὰς τούρμας x«i εἰς τοὺς δρούγγους 

καὶ εἰς τὰ βάνδα. 

20. τὰ δὲ τῶν τουρμάρχων δεῖ παρηλλαγμένα εἶναι xcl φανερά, ἵνα ἀπὸ μαχρόϑεν 

γνωρίζωνται εἰς τὸν ἴδιον λαύν. 

361. φλάμουλον om. p || τούρμαν p || 263—264. ἀλλὰ παραλλάσσων (παραλάσσων C) τὰ Cp; post 

ἁρμόζεν quaedam voeabula excidisse opinatus est Meursius || 207. τουρμαρχῶν C. 

19. 

[p. 59. M.] 

90. 

p. 17. Meurs. 



112 

n 7 e| -" E “Ὁ ἐν S , » A - c 2 

καὶ πρόδηλα, ἵνα ἔχ πολλοῦ διαστήματος ἐπιγι ωσχωγται τοῖς UT 

αὐτοῖς τεταγμένοις. 
9 I * 5 " e E] / LG ^ ME A d ἢ ν i] 

12. Χρὴ ἔκ περισσοῦ ἐπιφξέρεσξσδι ει TOv στρατηγον CU. Que. 
- "E e 7 / ce - € 7 7 

θασταγῆς χαὶ “αλιίστα τοξαρια καὶ οογίττας, ἵνα τοῖς, ὡς εἶχος, 
) - c ἢ t. 2 - 2 / 
ἀοστοχοῦσι» οςπτλοις ἕξ αὐτοῦ αντεισάγηται. 

- 7 7 - ἘΞ - ) 2 

14. Χρὴ ἔξωδεν τῶν βοείων Φηκαρίων τῶν ζαβὼν ἀποβέτζξας" 
* - - c e; - 7, 

ἕλαφρώς ἔχειν, ἵνα ἕν τῷ χαιρῷ τοῦ πολέμου καὶ ὃν καιρῷ κούρσων 
V t N 6 i N 6 Ν 

ΒΩ - ) C / M ' , - c o» ^c 

osuSer τῶν οπισποχουρθίων κατα τὰς ψῦας τῶν ἵππων βασταςωγται, 

ι ϑηκάρια ἐκ δεουμάτων ποοβάτων habet Hec. Ambr.; malim ἀπὸ πέσκων ϑήκας legere. 

CONSTITUTIO VI. 

γμέγα δεῖ εἶγαι xai πρόδηλα, ἵγα €x πολλοῦ διαστή- 
uTOG ἐσπιγιγώσχωγται τοῖς ὑστ᾽ αὐτοῖς τεταγμέγοις. 

31. 21. Κελεύομεν δέ σοι, 6) στρατηγέ, καὶ tu. ἐπι- 
peg OZ €x περισσοῦ διὰ ϑαστάαγης καὶ “άλιστα τοξάρια 1315 

χαὶ σαγίττας, (r& τοῖς, Og εἰχός, ἀστουχοῦσι» ὅπλοις ἐξ 
αὐτῶν ἀγτεισά γηται. 

99, 22, EioSer δὲ τῶν gotror Ξηκαρίων τῶν ζαβῶν ἔχειν 
τοὺς στρατιώτας (ςτὸ δερμάτων px qua ἕτερα ἐλαφρά, 

ὕττως ἢ €r χαιρῷ πολέμου ἢ €r καιρῷ xov ρσου ὔὕτπι ξεν 1350 
τῶν ὁπισξοχουρϑίων xarà τὰς ψύας τῶν ἵππον» βαστά- 

1372. πρόχειρα A.P, V || 1878. ἐπιγινώσχονται A P,V || ὑπαυτοὺς W, ὑπ’ 

αὐτοὺς AV, ὑπ᾽ αὐτοῦ P,; cf. XI, 50 || 1874. σοι omm. P,V || ἅρμα codd. 

1376. σαγίτας AP,V || 1977. àvrsody rov 'W || 1978. βοείων A.|| 1381. 1382. 

21. χελεύομεν δέ σοι στρατηγὲ zei ἄρματα βαστάζειν iz περισσοῦ, ἐξαιρέτως τοξάρια 

χαὶ σαγίτας, ἵνα, ξὰν λείννωσιν εἰς τὸν πόλεμον, γένηται ἀναπλήρωσις ἐξ αὐτῶν. 20 

fol. 4" 22. ἀφείλοιας δὲ | καὶ οἱ στρατιῶται ἔξωϑεν τῶν βοΐνων ϑυηκαρίων, ἅπερ ἔχουσιν εἰς 

τὰ λωρίχια, Ἔχε καὶ ἕτερα ϑηκάρια ἐλαφρά, dune Qva ἢ ἐν καιρῷ πολέμου ἢ ἐν 

269. σοι δὲ C || 270. λήψωσιν p? || 271. βοίνων C || ϑηκαρίων e conj v, ϑηρίων C (quapropter 

malim Ux(o), ϑυρεῶν p. 
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᾿ - - c 3 , H / € , 
καί, éar ouf vos, ὡς εἶχός, γινομένης πρὸς μίαν ἡμέραν ἄφα- 

- " i Ἁ v8; » , [s 

νεῖς γενέσδαι τοὺς τὰ αδέστρατα (ἔχοντας), ui] εἶσι γυμναὶ αἱ ζάβαι 
^ " M - 

καὶ giSceígerrga, εἶτα δὲ "powésovot καὶ τοὺς στρατιώτας διηνεκῶς 
/ 2 - 

ἐπικείμεναι αὐτοῖς. 

13 Xi ) : Y ^, * a ἘΝ 2 * 4", 7 n 3 23; Ἵ . Χρὴ τοὺς ἄρχοντας τῶν ταγμάτων γνώσεις ποιεῖν ἕν τῷ 
- - NM, * * LI - Ἁ i 2 

καιρῷ τοῦ παραχειμαθίου, ἐὼν uj εὐπορῶσι κατα τὴν χώραν ἀγο- 

CONSTITUTIO VI. 

ζωγται, xai, xr συμβῆ, ὡς πολλάκις, (ὃ μὴ γέργοιτο), 
τροπῆς γιγνομένης πρὸς μίαν ἡμέραν ἀφαγεῖς γεγέσσαι 
τοὺς Τὴν παρασχευὴ} ἔχοντας, μή &OL γυ ur αὶ αἱ ζάβαι 

"85 ΖιΟχὶ φπείρωνται, εἰτα xo Τσχέπουσι τοὺς στρατιώτας 

διηγεχῶς ἐπτιχείμεγαι αὐτοῖς. 

23. Οὐδὲ τοῦτο δὲ παραλείψομεν er τῆδε τῇ δια- 
τάξει, ἵγα OL ἄρχογτεὲς ἑχάστου τάγματος διαγγώσεις 

ποιῶσι" δ᾽ τῷ χαιρῷ τοῦ παραχειμαδίου, | ἢ €rv ἑτέρῳ 

βαστάζονται P, Ψ' || 1382. ὡς omm. AP, V || 1383. γενομένης A.P, V || 1884. τὴν’ 

παρασκευὴν] τὰς χρείας A.P, V; in mge cod, W ἀποσκευὴν legitur || sci MW A, 

ὦσι V, ὦσιν P, || 1885. σχέπουσι W, σκέπωσι M (in M Urbicii σχέπουσι; 

κοποῦσι, κοπῶσι, κοπιῶσι ceteri; est error librariorum a scriptore archetypi Rec. 

Ambrosianae recte emendatus); χοποῦσι A, κοπῶσι P,V || τοῦ στρατιώτου P, || 

1386. ἐπεχειμέγου P,V || 1387—1388. Verba inde ab οὐδὲ usque ad διατάξει 

omm. AP, V || 1388. ἵνα δὲ ταὶ ot A P,V || διαγγώσεις καὶ ἀπογραφὰς AP, V. 

καιρῷ χούρσου βαστάζωσιν {φὄπισϑεν τῶν) ὀπισϑοχουρβίων εἰς τὰ λαγόνια τῶν ἱππαρίων * 

χαὶ ἂν συμβῇ πολλάκες τροπή, ὅπερ ἀπευχόμεϑα, xci πρὺς μίαν ἡμέραν ob δυνηϑῇ ὁ 

στρατηγὺς εὑρεῖν τοὺς ἔχοντας χρείας, ἵνα μὴ ὦσι quia τὰ λωρέκια, xci ϑέλοντες x«i 

μὴ ϑέλοντες οἱ στρατιῶται φορῶσιν αὐτὰ διηνεκῶς καὶ χοπιῶσι μὴ ἔχοντες ποῦ βαλεῖν αὐτά. 

28, ἂν δὲ μέλλῃ παραχειμάσαι zov ὃ στρατηγὸς ἢ χωρὶς χειμῶνος ἀργῆσαι εἰς τόπον, 

ἵνα οἱ ἄρχοντες ἑκάστου τάγματος ποιῶσι καταγραφὴν εἰς τὸν λαὺν τὸ πόσων ἱππαρίων 

273. ὄπισϑεν τῶν inserui || Aayórt« Meursius, λαγγόνια C p || 314. 7100 p]| 216, λαβεῖν male Meursius, 
βαλλεῖν p || 271. 7] x«i C p. 

15 

e e 

€. 708. 
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ράσαι τὰ ἐπιτήδεια, καὶ διὰ τῶν (εραρχῶν δηλοῦν, πόσων ἵππων 
καὶ ποίου εἴδους καὶ Quero: ϑέονται οἱ Fc αὐτοὶς τεταγμένοι 

στρατιῶται, lira παρασκευάζῃ ὁ στρατηγὸς ἕν τῷ δέοντι καιρῷ 
ταῦτα εὐτρεπίζεσξδαι πρὸς ἀγορασίαν τοῖς στρατιώταις. 

CONSTITUTIO VI. 

ἀργίας χαιρῷ, Gore, éxr (μὴ eÜstoQGOtr οἱ στρατιῶται 
κατὰ τὴ» χώρα» ἀγοράσαι τὰ ἐπιτήδεια, φαγερὸν 
γίγεσξαι, πόσων ἵπτῶν καὶ ποίου εἴδους καὶ ποίου 
auos δέογται TOT στρατιωτῶν ἕχαστος, ira παρα- 
σχευάζης, ὦ στρατηγέ, ταῦτα EY τῷ corri χαιρῷ εὐτρε- 
πίζεσπαι πρὸς ἀγορασίαν αὐτοῖς ᾿αἀπὸ éuerógor TUYO, 
xai μήτέ ἐγτεῦξεν οἵ ἑγτόπιοι οἰκητορὲς ϑλάπτωγται, 
μήτε οἱ στρατιῶται τῶν ἀγαγκαίω»ν εἰδῶν xci ὕπλων, 
εἰ οὕτω τύχοι, ὑστερούμεγοι ἀπορῶσι». ἐπεὶ OUT τὸν 
χαβαλλάριο» στρατιώτῃ» ἑξωπλίσαμεν, ἑξῆς xol ὕπος 
χρή σὲ xoà τῶν πεζῇ μαχομέγω» στρατιωτῶν τὴ» δέου- 
σαν ποιήσασξαι ὕπλισι» ἤδη λέξομιε». 

1890. ἐκπορῶσιν P,V || 1391. ἀγοράσαι omm. P, V || 1393. ἅρματος codd. || 

1393. 1394. παρασκευάζεις P, || 1895. &unópor] πραγματευτῶὼν AP,V || 1396. 

οἰκήτωρες P,V || 1397. τῶν omm. AP,V || 1898. οὕτως A ]| τύχη A || ἀπο- 

ροῦσιν P, || Paragraphus incipit in W || exi V || 1899. ἐροῦμεν» καὶ ὅπως A.P, V || 

1400. χρὴ σὲ M W || 1400—1401. Verba δέουσαν" et ἤδη 4. omm. A P, V || 1401. 

ποιήσας M. || ὅπλησιν Ῥ'. 

x«i ποίου εἴδους x«i ποίου ἄρματος εἷς ἕχαστος στρατιώτης ἔχει χρείαν" x«i ἂν οὐκ ἔχῃ 

ἡ χώρα πρὸς τὸ χορηγῆσαι ταῦτα εἰς ἀγορὰν τοῖς στρατιώταις, ἵνα φέρῃς αὖτά, ὦ στρα- 

τηγέ, εἰς τὸν τόπον ἀπὸ πραγματευτῶν τινων πρὺς τὸ εὑρίσχειν αὐὔξὰ τὸν στρατὺν εἷς 

ἀγορὰν x«i μήτε τοὺς ἐντοπίους βλάπτεσϑαι, μήτε τοὺς στρατιώτας ὑστερεῖσϑαι, εἰς ἃ 

χρήζουσιν. ἐπεὶ δὲ τὸν καβαλλάριον || στρατιώτην ἐξωπλίσαμεν, εἴπωμεν ἀπάρτι χαὶ περὶ 

rie Dep υδὴς ἐξοπλίσεως τοῦ πεζοῦ στρατιώτου. 

279. ἅρματος C || σερατιώτης) ex στρατιώτας m. r. fecit in C || 280. χωρηγῆσαν p || ὦ] σὺ c || 281. 
τινῶν Cp || 282. ἐνεοποίους p || 284. Post, στρατιώτου p habet inscriptionem : πῶς Oe τὸν στρατηγὸν 
ἐξοπλίζειν τὸν στιεζὸν στρατιώτην, 

1290 

1395 

1400 

280 
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Urbicii XI, 8, 4: Περὶ ὁπλίσεως. Ποῖα δεὶ ὅπλα ἔχειν 

CONSTITUTIO VI. 

24. Τῆς πεζικῆς τοίγυ» τοῦ στρατοῦ τάξεως “πάλαι 24. 

uir εἰς τρία διηρημένης παρὰ τοῖς ἀρχαίοις τακτικοῖς, 
οἷον εἰς ὅπιλίτας, οὖς οἱ νεώτεροι σκουτάτους ἐχά- 

M5 λεσαν, εἰς ψιλούς, οὖς καὶ νῦν ψιλοὺς τῷ αὐτῷ κα- 
λοῦσιν ὀγόματι, καὶ εἰς | stéAT &G, ὧν οἱ καϑ᾽ ἡμᾶς οὐ to. μ 

γιγώσχουσι μὲν τὴ» χλῆσι», δοχεῖ μοι δὲ τοῖς ψιλοῖς 
αὐτοὺς συγχαταλέξαγτες δύο μόνας τάξεις πεζικοῦ 

“γημογεῦσαι στρατοῦ, ὁπλιτῶν τὲ χαὶ ψιλῶν. περὶ 
un rotor οὐ» ἡμεῖς διαλαβόντες τῶν τάξεων διορισόμεξα. 

25. Ὁπλίσεις μὲν οὖν τὸν πεζὸν σχουτάτον, τὸν 
σάλαι καλούμεγο» OstA(TQr, ὥστε ἔχειν σπάξην, xor- 
TÓQU', σχουτάρι», ὅτε μὲ» χρεία καλεῖ, ἐπίμηκες, — (ἐέγα, 
ὃ χαλεῖται Ξυρεός, πάντως δὲ στρογγύλον» τέλειον. τὰ 

ὃ οι 

1402. [n mge super. cod. W: ἡ τῆς τῶν πεζῶν εξοπλισεως | $ 24] ΟΣ 

, Inedita Tactica Leonis? XXVIII: “ιαιρεῖται δὲ τὸ μάχιμον γένος εἴς τὲ πεζοὺς 

καὶ ἱππεῖς, καὶ τούτων αὖϑις οἱ μὲν πεζοὶ tig τε ὁπλίτας, πελταστὰς 

αν wiAÀoUg x. v. À. (Off. Ascdep. Tact. T, 1 et 9, Ael. (Arrh) Tact. th. II, 

3 et 7) || 1408. 7 P,V || Ad διηρημένης (codd. sic) margo cod. W habet: 

διαπκεχωρισμενὴς || 1405—1406. P, V verba oUg . . . . ὀνόματι omittunt, A. inde 

a τῷ usque ad ὀγόματι || 1406. πελταστὰς A.P, V || 1408. συγκαταριϑ μήσαντες 

P, V, συνκαταριϑμήσαντες A. || 7 P,V || 2410. οὖν omm. P,V || διαλαβόντες omm. 

AJP,V || διορισώμεϑα M; in W a. c. || 1412. ὁπλίτην οὕτως, ὥστε ATP,V || 

. σπαϑίον A P,V || 1412. 1418. κοντάριον A, χκονταρίον P,V || 1418, σχουτάριον 

AP,V; P, inserit χογτάριον denuo || 1414. πάντα A P4V, πάντως et E. 

4 3 ce » 
285 (24) 25. ἐξόπλεσον τὸν πεζὸν σχουταράτον, ὥστε ἔχειν σπαϑέον, xovrágtov, σχου-- 

e τ ' , f * , , 
τάριον, ὕταν μὲν py χρεία, ἐπέμακρον, μέγα, ὅπερ λέγεται ϑυρεός, εἰ δὲ μή, στρογγύλον 

285. Paragraphus 24 excidit in C p || oz«9£ov κονταρίου p. 

15* 
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τοὺς σκουτάτους; NxovráQux ὁμόχροα ἢ κατὰ ἀριξιμον ἢ κατὸ 
τάγμα: σπαδία “ρουλίσκια" κοντάρια" κασοίδια, ἔχοντα τουρία 

μικρὰ χαὶ φλάμουλα κατὰ τῶν μήλων, καὶ μάλιστα τοὺς πρώτους 
τῶν ἀκιῶν' σγενδόβολα καὶ μαρτζυβάρβουλα. τοὺς δὲ ἐπιλέκτους 
τῆς ἀκίας καὶ ζάβας, εἶ μὲν. ἀπαντᾷ, ὅλους, ἐπεί, κἂν δύο τοὺς 

CONSTITUTIO VI. 

δὲ σχκουτάρια ὁμόχροα πάντων ἢ κατὰ GQUSUOÓT ἢ κατὰ 
τάγμα: ἔχει» δὲ καὶ κασσίδα τουφὶ» μικρὸ» ἔχουσαν 
&rozer' σφεγδόβολα, τζιχούρια δίστοιια, τὸ μὲν &r 

στόμα Og σπάξην, τὸ δὲ ἕτεροῦ ὡς χογταρίου ξίφος, 
ἀγαβασταζόμεγα μετὰ Ξηχαρίων Ótpuer(ror ἢ τζικού- 
Qux. ἕτερα, ἔχογτα τὸ μὲν ἕγ στόμα κότον, τὸ δὲ ἕτερον 
στρογγύλον ἢ ἕτερα τζιχούρια δίστομα τάξι)" πτελεχίωγ" 
τοὺς δὲ ἐπιλέχτους τῆς ἀκίας ἔχει» xol ζάβας ἤτοι 

1415. Cfi ,lInedita Tactica Leonis XXXVIIL 1: ἐχέτωσαν δὲ μέρους 

ἑκάστου αἱ ἀσπίδες καὶ χρῶμα καὶ σημεῖον ταὐτό, τοῦ μέσου δηλαδή, τοῦ δεξιοῦ, 

τοῦ ἀριστεροῦ καὶ τῶν λοιπῶν. || 1416. κασσίδας P,V || τούφιν MW || 1416— 

1417. ἔχουσαν ἄνωϑεν τουφίον μικρὸν A P,V || 1416---1417. Inedita Tactica Leonis" 
XXXVIII :. - . xai χόρυϑες τέλειαι τουφία ἔχουσαι κατὰ τὴν κορυφήν" τὰ δ᾽ 

αὐτὰ τουφία καὶ ἐν τοῖς λωρικίοις ἔστω καὶ xAuparioig τῶν ὥμων ἄνωϑεν. || 

1417. σφενδόβολα] cf. 1181. || 1418, ὡς σπάϑην] δίκην σπαϑίου ἐπίμηκες A P,V || 

1420. κόπτον P,V, κοπτὸν M A, κοπτον ἍΝ. 

τέλειον. τὰ δὲ σχουτάρια ἔστωσαν ὁμόχροα, ἢ ἑνὸς ἑκάστου μέρους ἤγουν (rà) τοῦ 
ἀριστεροῦ μέρους ἵνα ἔχωσι μίαν χρύαν καὶ τοῦ δεξιοῦ πάλεν ἄλλην χαὶ τοῦ μέσου μέρους 
ἄλλην, ἢ ἑνὸς ἑκάστου τάγματος ἵνα ὦσιν ὁμόχροα, ὡς εἴρηται, τὰ σχουτάρια. ἐχέτω δὲ ὁ 

πεζὸς καὶ χασίδαν, ἔχουσαν ἄνω εἰς τὴν κορυφὴν χαὶ τουφίον μικρόν. ἔχειν δὲ αὐτοὺς 

καὶ σφενδόβολα, τζικούρια δίστομα, τὸ μὲν ἕν στόμα ὡς σπαϑίον ἐπίμακρον, τὸ δὲ ἄλλο ὡς 

κονταρίου ξιφάριον, ἀναβασταζόμενα τὰ τοιαῦτα τζιχούρια μετὰ ϑηκαρίων δερματένων " 

ἢ ἕτερα. τζικούρια, ἔχοντα τὸ μὲν ἕν στόμα, ἵνα κόπτῃ, τὸ δὲ ἄλλο στρογγύλον" χαὶ ἕτερα 

287. τὰ inserui [|290. κασέδα»] cf. Dieterich p. 159, Psaltes p. 154 || 291. σφενδοβόλα C p; v. supra || 

τζικούρια in C ita, ut pro τρικούρια (cf. v) possit legi; non ita infra || 293. δ᾽ C. 

1415 
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πρώτους τῶν ἀκιῶν τασσομένους" περιπνημῖϑας σιδηρᾶς ἢ ξυλίνας, 
μάλιοτα τοὺς ἕν ταῖς κεγαλαῖς καὶ οὐραῖς τασσομέγους. 

ὅ. Ποῖα δεῖ ὅπλα ἔχειν τοὺς ψιλούς; Τοξοβάρετρα ἐπὶ 
τῶν oer ἀναβασταζόμενα, ἔχοντα κούκουρα μεγάλα, χωροῦντα 

CONSTITUTIO VI. 

λωρίκια, εἰ μὲν ÓOvrarÓr, ὅλους, ἐπεί, κἂν δύο, τους 

πρώτους TOY ἀχιῶν, χατιὶ δὲ τῶν μήλω» ἤτοι τῶν ὥμων» 
um τῆς ζάβθας φλαμουλίσκια μικρά. ἔχει» δὲ xol χειροιιά- 

γέκα, TG. λεγόμενα αγιεχκέλλεα ἢ χειρόψελλα, σιδηρᾶ 
ἢ ξύλινα, καὶ περικγημῖδας ὁμοίως, ἃ λέγεται ποδό- 
φελλα ἢ χαλκότουβα, μάλιστα τοὺς Ér ταῖς κεφα- 
λαῖς καὶ οὐραῖς τῶν ἀκιῶν τεταγμέγους. 

1430 26. Καὶ τοὺς μὲν σχουτάτους οὕτως ὁπλίσεις, ὡς 
εἴρηται. τοὺς δὲ λεγομένους ψιλοὺς τὸ} τρόπον τοῦτογ" 
τοξοφάρετρα ἐπὶ τῶ» ὥμω» ἀγαβασταζόμεγα, ἔχοντα 

jo e 

DES ἐπεὶ] εἰ δὲ μὴ A.P, V, probatur ἃ Scheffero p. 510. || 3 P,V || 1424. ἀκίων 

M, dxiby W || τῶν μήλων, ἤτοι omm. .AP,V || τοὺς ὥμους A. P,V || 1426. οὐ ss. 

Uff... Inedita. Tactica Leonis" — praeter XXX, 1 — XXXVIII, 5: Χειρόψελλά τε 

αὐτοῖς ἔστωσαν, ἃ δὴ καὶ μανικέλλια λέγονται, ἔτι τὲ καὶ ποδόψελλα, εἴτ᾽ οὖν 

χαλκότου βα. || χειρομανικα V || 1426. μαγικελλια W, μανικέλια AJPíV || ἢ καὶ 

A.P,V || σιδηρα W, σιδηρὰ MP, V; in A σιδηρᾶ m* ex σιδηρὰ || 1429. ἀκίων M || 

1430—1431. Paragraphus in W verbis τοὺς δὲ A. incipit || 1431. τὸν τρόπον 

τοῦτον om. A; om. insuper verba τοξοφάρετρα ἐπὶ v. ὥμι. 

τζικούρια δίστομα εἰς τάξιν πελεκέων. οἱ δὲ ἐπίλεκτοι τοῦ ὀρδίνου ἐχέτωσαν λωρίχεα, εἰ 
M] Y , er » ^ , € v, e - —- 2 [2 ^ » ^ PA 4 

25 μὲν δυνατόν, ὅλοι, εἰ, δὲ μή, oL δύο, οἱ πρῶτοι τοῦ ὀρδίνου, xci εἰς τοὺς ζὥμους) τοῦ 
^ * ^ 5 , J u - 

λωριχίου qiauovitoxue μικρά. ἐχέτωσαν δὲ | καὶ χειρομάνικα ἤγουν χειρόψελλα, σιδηρᾶ fo]. 4" 
* - » x 

xci ξύλενα, καὶ ποδόψελλα ἤγουν χαλχότουβα. ταῦτα ὀφείλουσιν ἔχειν ἐξαιρέτως οἱ εἰς 

τὰς χεραλὰς καὶ || sie τὰς οὐρὰς τῶν ὀρδίνων ἱστάμενοι. c. 1231 Lami. 

26. x«i τοὺς μὲν σχουταράτους οὕτως ἐξόπλισον. οἱ δὲ ψιλοὶ ἐχέτωσαν τοξοφάρετρα, 

a ἀναβασταζόμενα εἰς τοὺς ὥμους αὐτῶν, ἔχοντα χούκουρα μεγάλα, χωροῦντα ἀπὸ τριάκοντα 

295. οἵ δύο oi Cp || ὥμους inserui || 296. χεερομανέκα C, 
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» ' Li 2^ / - / , 

ἀπὸ τριάκοντα ἢ καὶ τεσσαράγογτα σαγιττῶν" σχουτάρια LU QU." 
͵ c ' - - E " - 

σωληγάρια ξύλινα uera uixQor σαγιττῶν καὶ “ χουκούρων μικρῶν, 
er CNET , LE N ^ - “ ΄ - 

ἅπερ xai ἐπὶ πολὺ διάστημμα ῥίπτονται διά τῶν τοξαρίων καὶ τοῖς 

ÉySooic ἀγρεῖά εἴσι: βηρύττας ἤτοι λαγχίδια Σχλαβινίσκια τοὺς | Y j j 7 

e, 729. 

p. 19. Meurs. 

2 / N p 27 2^ , . 

ἀπείρως πρὸς τοξείαν ἔχοντας ἢ καὶ λειπομένους, ὡς εἶκός, τόξων" 

CONSTITUTIO VI. 

, / - 2 / - 

κούχουρα μεγάλα, χωρούγττα αγὰ λ΄ ἢ μ΄ σαγιττῶγ" 
/ , - » ͵ 

σωληγάρια ξύλινα μετὰ μικρῶν σαγιττῶνγ καὶ xovxovQor 
- «, 3, [i € NOS HA 

μικρῶν, ἅστερ καὶ ἐπὶ πολὺ διάστημα ῥίπτονται διὰ 
ἴῃς * - 2 C: - - EH E27 

τῶν τοξαρίωγ, | καὶ τοῖς ἐχξροῖς ἄχρηστά εἰσι" βηρύττας, 
A , € y. 5 t- 

ἃ λέγεται δικτάρια, τοὺς ἀστείρως πρὸς τῇ} τοξείαν 

1433. ἀνὰ] cf. ,Praecepit. Nicephori^ ind. vocab. || ἀνὰ τριάκοντα ἢ τεσσα-- 
ράχοντα A || σαγιττῶν hic et infra M, σαγίττων item W, σαγιτῶν ATP,V || 

1433—1434. κουχούρων (κούρων A) μι] CI, ,, Inedita Tactica Leonis" XXXVIII, 8: 
τῶν δὲ ψιλῶν λεγομένων ὧδέ πως ἔστω ὁπλισμός" περὶ μὲν τοὺς ὥμους τοξο-- 

φάρετρα βασταζέτωσαν κούκουρα ἔχοντες GvQ τριάκοντα ἢ καὶ τεσσαράκοντα 

ὀϊστοὺς χωροῦντα, ἐχέτωσαν δὲ καὶ νευρὰς ἀνὰ δύο καὶ σωληνάρια ξύλινα μετὰ 

μικρῶν ἕκαστον Οἱστῶν καὶ χουκούρων τοιούτων... .. 9. Χρήσιμα δὲ τὰ 

βέλη ταῦτα κατὰ τὸν πόλεμον, ὅτι τὲ πορρωτάτω διὰ τῶν τόξων πέμπονται, καὶ 

ὅτι ἀϑέατα τοῖς πολεμίοις εἰσὶ διὰ τὴν βραχύτητα καὶ διὰ τοῦτο τάχιστα ἄναι- 

ροῦσιν. ἄλλως τὲ καὶ ὅτι τοῖς πολεμίοις οὐ χρησιμεύουσι ταῦτα τὰ βέλη δι 

ἀπειρίαν. 10. Οἱ δ᾽ αὐτοὶ ψιλοὶ καὶ ἀκόντια φερέτωσαν καὶ ἀσπιδίσκια στρογγύλα 

καὶ παραμήρια ἢ τζικούρια διὰ ϑηκαρίων βασταζόμενα δερματίνων" τούτων δὲ 

ἔνιοι καὶ σφενδόνας ἐχέτωσαν οὐχ ἐλάττους σπιϑαμῶν ἕξ. || 1486, καὶ τοῖς ἐχϑρ. 

ἄχρ. εἰσι desunt in AP,V || Ad ἄχρ. in mge cod. W: οὐ χρησιϊμευουσιν || 

βιρύττας MW, [ηρύττας Meursii codex, βηρύτας A. P,V || 1437. διπτάρια A.P,V. 

jj τεσσαράκοντα || σαγιτῶν " ἐχέτωσαν δὲ καὶ σωληνάρια ξύλινα μετὰ μιχρῶν σαγιτῶν xci ] E ! / 

xovxovQuy μικρῶν. αὗται γὰρ αἱ σαγίται καὶ εἰς πολὺ διάστημα ῥίπτονται διὰ τῶν τοξα- 
- - V » ^ ^ Pl 

ρέων καὶ roig ἐχϑροῖς οὐ χρησιμεύουσεν. οἱ δὲ ἄπειροι πρὸς τοξείαν (ἢ) οἱ μὴ ἔχοντες 

τοξάρια ἐχέτωσαν ῥιπτάρια. ὡσαύτως ἐχέτωσαν οἱ ψιλοὶ καὶ σκουτάρια μικρά, στρογγύλα * 

808, ἢ inserui || 304. τοξάρια ego, ῥίπτάρια C p || καὶ om. p, 

1435 
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1445 

9305 
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“αρτζυβάρβουλα, avafBaoraCóuera εἷς Ξηκάρια δερμάτινα, operdó- 
θολα. 

Urbicii XII, 8,1: Ποῖα δεῖ ρορεῖν ἱμάτια τοὺς πεζούς; 
Eire ξζωστάρια Τοτϑικά, eire ἀρμελαύσια ἔχουσι κοντά, μέχρι τῶν 

γονάτων αὐτῶν Oti βορεῖν αὐτούς" τὰ ὑποδήματα αὐτῶν Γοτϑικά, 

κασσυτά, δίχα ῥωξωνίων, ἁπλῶς ἐρροαμμιένα, ὑπὸ δύο ἀσίων, καὶ 
“ πλέον. ἀναγκαῖον δὲ καὶ ὀλίγοις καὶ μικροῖς κέντροις καϑη- 

CONSTITUTIO VI. 

ἔχογτας ἢ καὶ λειπτομέγους, Og εἰκός, τόξων. ἔχει» δὲ 
καὶ σχουτάρια μικρά, στρογγύλα, σφεγδόβολα xc τζι- 
κούρια, ὅμοια τῶν» εἰρημέγων, ἀγαθασταζόμεγα καὶ αὐτὰ 
είς ξηκάρια δερμάτινα. τὰ δὲ tuu. TOY πεζῶν ἁςτάγ- 

ror ἔστωσανλ χογτὰὶ μέχρι τῶν γογάτω» αὐτῶν ἐὰν 
δυνατόν, αὐτοὺς ἔχει» καὶ ἐπιλώρικα. τὰ δὲ ὑποδήματα 
αὐτῶν tj ἔχει» ὀξείας (uiae) ἔμπροσξεν, ἀγαγκαῖον 
δὲ xai ὀλίγοις (xol) μικροῖς ἥλοις χαξιηλούσπαι αὐτά 

1441. Cff. ,Inedila Tactica Leonis ΧΧΧΥΤΙ, 11: ἱμάτια δὲ αὐτοῖς μὴ 
ποδήρη, ἀλλὰ μέχρι γονάτων» ἔστω φϑάνοντα καὶ ὑποδήματα μετρίως καϑηλω- 

μένα" ταῦτα γὰρ χρήσιμα καὶ μάλιστα ἐν ταῖς ὁδοιπορείαις. || 1442, κοντὰ A P,, 

κοντα V, κογνδὰ M.W || 1448, ἔχειν αὐτοὺς AP, V || Inde ab ἐπελώρικα usque 

ad 1445 δὲ καὶ verba vix cognoscuntur in W || 1444— 1445. Pro verbis μὴ 

rer... . ὀλίγοις AP,V tantummodo ἀναγκαῖον ἐστὶν (ἐστε A) exhibent || 

1444. uires ex recensione Constantiniana inserui || 1445. καὶ Scheffer inseruit || 

Pro ἥλοις AP,V καρφίοις habent, omissis verbis αὐτὰ ἤγ. καρφίοις. 

j^2 D , E , ς ΕἸ , » ) , 
σφενδόβολα, τζιχκούρια, ὅμοια τῶν κονταρίων, ὡς ἀνωτέρω εἴρηται, ἀναβασταζόμενα εἰς 

J m , - 

ἡ ηκάρια δερμάτινα. τὰ δὲ ἱμάτια τῶν πεζῶν πάντων ἔστωσαν xovr& μέχρε τῶν γονάτων 
ἐν . . ΕῚ Η j wi 3 

αὐτῶν. ἐχέτωσαν δέ, εἰ δυνατόν, καὶ &mU00Uxc. τὰ δὲ ὑποδήματα αὐτῶν μὴ ἐχέτωσαν 
» n P - $6 4 4 , , n A δέ , , e », ^ ὃ lY A ^71 2 , T , 

ἔμπροσϑεν [αὐτῶν] ὀξείας μύτας. καλὸν δὲ ἐστιν, (ve xci διὰ μικρῶν καρφέίων ὀλέγων 
- * ^ , - 2 καϑηλῶνται z00g τὸ ὑπουργεῖν περισσότερον. χρήσιμα γάρ siot ταῦτα καὶ ἐξαιρέτως εἷς 

805, σφενδοβόλα C p || κονεαράτων C || ἑτέρως p || 307. εἰ 9.] ἀδυνατὸν p || 308. αὐτῶν seclusi || Loco 

verbi μύτας lacuna in p || 9' ἐστὴν C || 309, καϑήλωνταν p || περισσοτὸν p || γὰρ εἰσὶ C. 

[p. 61. M.] 
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* - ᾿ ΄, ς 7, / 7 i 

λοῦσξδαι αὐτιὶ πρὸς πλείονα ὑπουργίαν. οὐ γὰρ χρεία κρηπιδίων ἢ 
SA A (SES " NT » »« Ly 

ὑκριδίων, ὡς τούτων ἕν ταῖς ὁδοιπορίαις οὐχ ἐπιτηδείων ὀγτῶν, ἀλλα 
o z- / GNE ELI / " ) 5 

καὶ περὶ τὴ» τ θραθέων. ξωνάρια δὲ λιτά, καὶ οὐ Βουλ- 

γαρικὰ σαγία"" καὶ τὰς κουρᾶς δὲ αὐτῶν xorrGc γίγεσξαι καὶ μὴ 

ἀγεῖναι αὐτοῖς τελείας τρίχας χρήσιμόν ἐστιν. 
... τ ^ [ ^ ^ ) 

Urbicii X11, 8, 6: Ποίων δεῖ φροντίζειν κατα τὸ ἀναγ- 
» ΄ € Ln » * - i 

xaiov καὶ προπαρασκευαζεσδαι; -uatac εὐσταλεῖς κατα 
Y ͵ 2 , , i] Bi uy cet Y WEST 5 ) i] 

.Oexagyíar rrou xovrrovBcortr, μίαν, tj sAcov, iro. μη πολὺ εἰς αὐτὰ 

! σαγία (non σάγια) etiam Const. De cerim. 7, 17 ; 167, 11 ; 269, 20; 970, 10 etc. ; δουλγαρικά" σαγία "3 

CONSTITUTIO VI. 

ἤγουν» χαρφίοις, πρὸς πλείογα ὑπουργίαγ. χρήσιμα γὰρ 
ταῦτα καὶ €r ταῖς ὁδοιπορίαις μάλιστα. χαὶ τὰς χουρς 
δὲ αὐτῶν xorrdg γίνεσξαι καὶ μὴ ἀφεῖναι αὐτοῖς τε- 
λείας τρίχας χρήσιμόν ἐστι». 

21. ᾿4λλ᾽ οὕτω μὲν τοὺς πεζοὺς στρατιώτας ἑγδύσεις 
καὶ περιφράξεις δι᾿ ὅπλον. πρὸς δὲ τὴ} ὑπηρεσίαν αὐτῶν 
χαὶ φυλακὴν ἁμάξας παρασχευάσεις εὐσταλεῖς ἤγουν» 
ἐλαφρὰς καὶ γοργὰς κατὰ δεκαρχία» ἤτοι χουγτουβέρ» ,ὔἤ, 
μίαν xo μὴ πλέον, ἵγα μὴ πολλοὶ εἰς αὐτιὰ ἀσχολού- 

1448. κοντὰς] χόμας P,V || 1448—1449. τελείας] μακρὰς AP,V || 1450. 

οὕτως AP,V || 1451. καὶ om. M. || 1452. εὐσταλεῖς ἤγουν omm. A.P, V || 1453. 

xovrov[éovir NI, zovrov[éoriv M, zovrov[égrior AV, κοντουβέργια P. 

τὰς ὁδοιπορίας. τὰς χουρὰς δὲ αὐτῶν γίνεσϑαι κοντὰς xci μὴ ἔχειν αὐτοὺς μαχρὰς 

τρίχας" χρήσιμον γάρ ἔστι. 

97. x«i τοὺς μὲν πεζοὺς στρατιώτας ἔνδυσον καὶ ἐξόπλισον οὕτω. πρὸς δὲ τὸ βαστά-- 

ζειν τὰς χρείας αὐτῶν zal ἅμα πρὸς τὸ εἶναι ἀσφάλειαν καὶ φύλαξιν τῶν τοιούτων πεζῶν, 

ποίησον ἁμάξας ἐλαφρὰς καὶ γοργὰς κατὰ δεχαρχίαν ἤγουν κατὰ χοντουβέργνιον, μίαν 
Ξ Ν Ὶ͵, γι ^ * ^ UJ , LU 

χαὶ μὴ πλέον" ἂν γὰρ ὦσι περισσύτεραι χατὰ ἕν ἕχαστον χοντουβέρνεον cL ἅμαξαι, 510 

ἀργοῦσι καὶ περισσότεροι στρατιῶται, περισχεπτύμενοι εἰς αὐτάς. βασταζέτω δὲ μέα ἑκάστη 

316, περισκεπτόμενον Vàri, περικοπτόμενον C p. 

145 
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, , P] - E] Zu c , 3 - , 4 "ΚΟΥ εἶ 4 

ἀσχολούμενοι ἀργῶσιν, ἔχούσας ἑκάστην αὐτῶν χειροιύλιν, ἀξίνην, 
*j / , 2 m4 ὔ WA , 

πελέκι, σχέπαργον, πριόνιν», OQvyac δύο, πτυάρια OUO, zOpuror, 
-" 9) * ^t - , * /,/* 7 IN , -- 

κιλίκεν, ραλκίδιν, μαρτζυβάρθουλον, τριβόλους αγαδεδεμέγας λεπτοῖς 
, €! e, Y - ) / NADA , 

σρηκώμιασι καὶ ἕν ἡλῳ σιδηρῷ αποχρατουμέγνας διὰ τὸ ἑτοίμως 

CONSTITUTIO VI. 

us L£TOL ἀργῶσι». ἐχέτω δὲ ἑκάστη TOT ἁμαξῶν» E(QOU DALY, 
ἀξίνην», πελέκιν, σχέπαρτον, πριόνι», ὄρυγας δύο, OpU- 
our, πτυάρια δύο, xóguror, κιλίκια, φαλκίδι», τζικούρια, 

ϑαρδούχια, ματζούκια (ἴσως xav τούτων χρεία γέγηται 
τοῖς στρατιώταις) τριβόλους ἀγταδεδεμέτας διὰ λεπτῶν 

μοῦ σφηκωμάτων χαὶ er Ao σιδηρῷ ἀποχρατουμιέγας διὰ τὸ 

1455. ἀργῶσι P,V || Cft. ,Inedita Tactica Leonis XXXVIIL, 12: Ἔστω δὲ 

πρὸς τούτοις ἐν τοῖς πεζικοῖς τοῖσδε τάγμασι καὶ κατὰ δεκαρχίαν ἅμαξα ule 

χειρόμυλον φέρουσα καὶ ἀξίνην καὶ πελέκιον καὶ Ἐὄρυγας δύο καὶ πτύα καὶ 

κιλίκιον καὶ κόφινον σχέπαργόν τὲ καὶ τὰ λοιπά, πρὸς τούτοις τζικούριον καὶ 

«αλκίον τριβόλιά τὲ σιδηρᾶ διὰ τῶν λεγομένων σφρηχκωμάτων ἀποδεδεμένα ἥλοις 

σιδηροῖς πρὸς τὸ ῥαδίως αὐτὰ δίπτεσϑαι καὶ αὖϑις συνάγεσϑαι" φερέτω δὲ τῶν 

ἁμαξῶν ἑκάστη καὶ τόξα τῆς χρείας πλείω καὶ ὀϊστοὺς παξαμάτας τὲ καὶ κέγχρον 

ἀληλεσμένην. Verbo ἐχέτω (sic) paragraphus distinguitur in W || τ. ἀμ] ἅμαξα 

AP, V || χειρομύλιον M, χειρόμυλον A.P,V || 1456. πριώγιν MW, quod. con- 

lato Urbicio et V, 5 correxi, πρίονα AP,V || 8 P,V || 1456. 1457. oq ocv 

codd. || 1457. 3 P,V || χοφίνην MW || φαλκίαν MW, φαλκίδα P, V, φαλκίδιον 

A, φαλκία habet Meursii codex; φαλκίδεν scripsi Urbicium secutus || 1458. 

βαρδούκια omm. AP,V || 1459. ἀναδεδεγμένας P, || 1460. σφικωμάτων MW. 

ἅμαξα χειρόμυλον, ἀξίνην, πέλεκυν, σχέπαρνον, πρίονα, ὀρύγια δύο, σφῦραν, πτυάρια 

δύο, zóqurov, χιλέχεον, φαλκέδιον, τζιχούρια, βαρδούκεα, ματζούκεα (γίνεται γὰρ ἴσως καὶ 

τούτων χρεία τοῖς στρατιώταις), τοιβύλια ἀποδεδεμένα μετὰ λεπτῶν σφρηκωμάτων εἰς ἡλά- 

a» ρίον σιδηροῦν διὰ τὸ εὐκόλως συνάγεσθαι αὐτά, ἔχε δὲ καὶ ἑτέρας ἁμάξας βϑασταζούσας 
^ e $& 23 » 

τοξοβολίστρας καὶ σαγίτας αὐτῶν, xci μαγγανικὰ ἀλακάτια, || στρεφύμενα γύρωδεν. ἔχε p. 20. Meurs. 

317. Loco verbi πέλεκυν lacuna in p {σφύραν C, σφυρὰν p || 318. κώφιενον C. 



133 

, [n ) , e € Z3 ΕἸ , / " / 

συνάγεσδΠι αι αὐτὰς" ἑτέρας σμάξας Éyovoae βαλίστρας, ἑκατέρωξδεν 
? ΄ ? / * - , ^ 

oroepouérac* βαλισταρίους, λεπτουργούς, χαλκεῖς, καὶ τούτοις iQixor 

CONSTITUTIO VI. 

oS MUR E ae ΠΣ αν ΤῊΝ TIE. ἑτοίμως συγάγεσπαι αὐτάς ἑτέρας ἁμάξας ἐχούσας 
«“ zz RP] - E . » 

τοξοϑολίστρας xoà σαγίττας αὐτῶν, xol ϑαλίστρας ἤτοι 
4 / ὃ E E 

μαγγαγικά, τὰ λεγόμεγα ἀλακάτια, στρεφόμενα XU- 
"v / M in 

xAóSer καὶ μαγγαταρίους, λεσττουργούς, χαλκεῖς, xai 
IN , 5 - € /, € Lu» 

ss, τούτοις ἴδιον ἄρχογτα ἐπιστῆσαι. ἑτέρας ἀμιάξας gié- wo 
» h » 5 3 πὸ 

ρούσας TO ἀριικμέγτον ἑκάστου ἀριξ μοῦ TOT στρατιῶ- 
τῶν" ἑτέρας ἁιιάξας, ὡς δέκα ἢ καὶ εἴχοσι, ϑασταζούσας 
πίστον χαὶ παξαμιάτι» χαὶ σαγίττας χαὶ τοξάρια 6X 
περισσοῦ. 

1462. τοξοβαλλίστρας A, τοξοβαλίστρας Ῥ || Ge us W, oayívios AP,V || 

βαλίστρας ἤτοι omm. AP,V || 1463. ἡἠλακάτια A, ἡλακάτια P,V || 1463—1464, 

στρεφόμενα χκυκλόϑεν omm. AP,V || χυχλοϑὲν M, κύκλοϑεν W || 1465. roó- 

rovs P, || ἄρχοντας P, || 1466. τὸ ἅρμα μὲν τὸν V, τῶ ἅρματι μὲν τὸν P, || 

ἀριϑμὸν P,V || 1468. πίστὸν V || παξιμάδα M, παξιμαδα W, παξαμάτιον AP, V; 

ergo παξαμάτι» scripsi conlato cod. M. παξαμάτην [ex παξαμάτη, et non ut 
Thwnb Die griechischen Lehnwórter im Armenischen (Byz. Zs. IX, 388—452) 

p. 420 censuit, ex παξαμάτης) in XII 123 (Mgn); est illius forma deminutiva, 

παξιμάδα vel παξαμάδα (XIII 11) vulgaris; cff. Psaifes p. 5, Hatzidakis 150 || 
σαγίτας A P,V || τὸ ξάρια V. 

- ω E ῳ 3 L7 H 
δὲ χαὶ μαγγαναρίους καὶ λεπτουργοὺς καὶ χαλκεῖς, καὶ στῆσον αὐτοῖς ἄρχοντα ἴδιον, ἔχε 

h ? Ν E y4 , 
3 Le 22 ' - - 

pp, zr δὲ καὶ ἑτέρας ἁμάξας βασταζούσας τὸ doucuérror | ἑνὸς ἑκάστου μέρους τῶν στρατιωτῶν, 
- - E » - M - » - 

otov ἄλλας τοῦ ἀριστεροῦ μέρους χαὶ ἄλλας τοῦ δεξιοῦ xci ἄλλας πάλιν τοῦ μέσου 

c. 1228 Lami, [In editione Lamiana atque in € continuatur verbis τὰ δὲ χουντουϑέρνεα ete.; v. p. 66] ||| καὶ 25 

ἄλλας ἁμάξας (c δέκα) ἣ καὶ εἴκοσι, βασταζούσας κέγχρον tyurór καὶ παξαμάδιον καὶ 

τοξάρια ἐχ περισσοῦ. 

€ ts z 

323, ἁρμαπέντονυ p || Verba 323, ἑνὸς 324, μέσου om. p; in ed. Limiana post vs. H3 leguntur || 

324, ἄλλας primum] ἄλλους C ||325—326. Verba καὶ ἄλλας... . 332, περισιατοῦσαι om, p || 326. ὡς δέκα inserui. 



ἄρχοντα ἐπιστῆσαι" ἵππους σαγματαρίους ἐπὶ τῷ ἀγρορισξῆναι, εἰ 
μὲν ἀπαντᾷ, καϑ᾿ ἕχάστην λοχαγίαν ἕνα, εἰ δὲ μήγε, εἷς τοῖς ὁύο, 

ὀφείλοντας, ξἰ γένηται καιρὸς χωρισξῆται τοὺς πεζοὺς ἔκ τῶν ἁμα- 

ξῶν χαὶ προκαταλαβεῖν τόπον, βαστάξειν ὀχτὼ 1) δέκα ἡμερῶν 
δαπάνην» καὶ ἀκολουδεῖν μέχρις οὗ ἐπιρισάσωσιν αἱ ἅμαξαι ἀργο- 

τέρως σπεριττατοῦσαι" ἑτέρας ἁμάξας λόγῳ τοῦ ἀρμαμέντου ἕχάστου 

ἀριδιιοῦ: ἑτέρας ἁμάξας, ὡς εἰ δέκα ἢ καὶ εἰκοσι, θασταζούσας 

πίστον ἢ βουχελάτα, σαγίττας καὶ τόξα fx περισσοῦ. 

! ἕνα Scheffer. conj. 

CONSTITUTIO VI. 

1470 28. Ἵππους σαγματαρίους ἢ ὑποζύγια, εἰ up 29.0] 

ἐγδέχεται, xaz' ἕχαστογ χουγτουβέρνι», εἰ δὲ “γέ, εἰς 
τὰ δύο χουγτουβέργια, &ra, ira, el γένηται χαιρὸς χωρισ- 
eim τοὺς πεζοὺς ex TOT ἁιιαξῶν xl προχαταλαβεῖ» 
τόπον, βαστάζει» ὀχτὼ ἢ δέκα ἡμερῶν» δαπάνη» χαὶ 

ιπτὸ ἀκολουξεῖν μέχρις οὗ ἐπιφεάσωσι» αἱ ἅμαξαι «ργότε- 
QO0T περιτπατοῦσαι. 

29. Οὐχ ἄχρηστον δέ μοι δοκεῖ (νημογεῦσαι, κἀν 80. 

1471. χκαϑέκαστον MOW || xovrov(iéoriv W, κοντουμέρνι» M, κοντουβϊέρνιον 

AP,V; addunt ἕνα AP,V || 1472. 3 P,V || χουτουβέρνια W, κοντουβέρνια 

ceteri || 1474. 7; ἡμερῶν ἢ (xci add. P,) δέκα (7) P,V || 1475. ἐπιφϑάσουσιν 

P, V || αμάξαι W, ἁμάξαι SOS ; recte apud Migneium || 1476. περὶ πατοῦσαι 

V || 1477. In mge cod. W: ἢ τῆς ἀρχαίας ἐξοπλίσεως τῶν πεζῶν || Pro οὐκ 

ἄχρηστον, quod legendum etiam apud Aeneam Tacticum ὃ. 2. (οἵ, etiam  Onas. 

᾿ ED J' 735 3^ e (0 , 
28, ἔχε δὲ καὶ ἱππάρια λόγῳ σαγμαρίων ἣ ὀνικά, εἰ μὲν ἐνδέχεται, κατὰ ἕν ἕχαστον 

, 3 es » δὰ 21 eg ce ED n9 x v $5 ie 
χοντουβέρνιον, εἶ, δὲ μή, εἰς τὰ δύο κοντουβέρνια Ev, tva, ξὰν c401] τοιοῦτος καιρὺς τοῦ 

: ΤΥ. A : E TM DI " MY 
ag) χωρισϑῆναι αὐτοὺς πεζοὺς xci τῶν Gps πρὸς τὸ προλαβεῖν καὶ κρατῆσαι τύπον, 

βαστάξωσι τὰ τοιαῦτα σαγμάρια ὀκτὼ ἣ x«i δέχα ἡμερῶν δαπάνην καὶ ἀκολουϑῶσιν ἕως 

οὗ φϑάσωσιν αἱ ἅμαξαι ἀργότερον περιπατοῦσαι. 

29. || ὑπολαμβάνω δὲ χρήσιμον εἶναι καὶ τὸ μνημονεῦσαι εἰς ὀλέγον περὶ τὴς ἀρχαίας p. 3. Meurs, 

10" 
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Aeliani "act. Theor. II, 11: Τῆς δ᾽ ἱππικῆς Ovrousoc..... 1) 
Ἂς » E ͵ " c ᾿ NS / : S 7, A S 

μέν ἔστι κατάφρακτος, ἢ Ó οὐ κατάφγξρακτος" κατάφρακτος μὲν 1 
, τὶ ' » : n δ / Ξ ΄ 

τοὺς rt ἵππους καὶ τοὺς ἀγόρας Φωραξι παντοῖεν σχέπουσα. 

Arrhiani 'lact. 4: καὶ κατάφξρακτος μὲν ἡ τοὺς ἵπποὺς καὶ τοὺς 
. Ἐν y ΄, " i ' rx . - v" 

ἱπιτέας περραγμέγους sageyouér], τοὺς μὲν Σώραξι γολιδωτοὶς ἢ 

CONSTITUTIO VI. 

er μικρῷ, xoi τῆς ἀρχαίας ὁπλίσεως τῶν πεζῶν καὶ TOY 
καβαλλαρίων, xaSoóc ἰλιανός τὲ χαὶ οἱ λοιποὶ TOT 

ταχτιχῶν συγγραφεῖς ὑπηγόρευσαν. παρὰ γὰρ τοῖς ἀρ- 
χαίοις τὴ» μὲν ἱππικὴ» τάξι» εἰς δύο διαφορὰς ὅπλί- 

σεῷῶ} émoiovr οἱ στρατηγοί, μίαν uir | χκατάφραχτον 
λεγομέγην, καὶ τῇ» ἑτέρα» οὐ χατάφρακχτον. 

30. “Ὥπλιζον δὲ τὸν uer χατάφρακχτον χαβαλλάριογ 
παγταχόξεν αὐτόν τε χαὶ τὸν ἵππον αὐτοῦ. χαὶ τὸν 
μὲν ἄγδρα λωρικίοις καὶ χλιβαγίοις ἢ σιδηροῖς ἢ ἔχ 

89) A P,V || 1477—1478. xóv ἐν μικρῷ] πρὸς ὀλίγον APP,V || 1481. 

1482. ὁπλίσεως P,V || 1482. κατάφριχτον solus V || 1483. κατάφρικτον P,V || 

1485. et ss. Cf. ,Inedita Tactica Leonis XXXI: Τῶν δ᾽ ἱππέων οἱ μὲν κατά- 
qQuzxro! ϑώρακάς τὲ ἀλυσιδωτοὺς xoi κλιβάνια εἶχον ἢ ἐκ σιδήρου ἢ καὶ 

Ἀχράτινα, ξίφη τὲ ἀμφίστομα καὶ ἀσπίδας ἐπιμήχκεις οὐκ ἐλάττω καὶ ἄμφω 

σπιϑαμῶν πέντε, καὶ κόρυϑας τελείας χειρόψελλά τὲ καὶ ποδόψελλα.. . . τῶν 

τὲ ἵππων τὰς μὲν χεφαλὰς ἔσκεπον τοῖς λεγομένοις προμετωπιδίοις, τοὺς δέ γὲ 
» μὴν τραχήλους xci τὰ στήϑη φολιδωτοῖς, σιδηρίοις ἢ κλιβανίοις.. 

ἐξοπλίσεως τῶν πεζῶν καὶ τῶν καβαλλαρίων, καϑὼς Αἰλιανὸς καὶ οἱ λοιποί, οἱ γράψαντες 
t τὰ ταχτιχά, λέγουσι. τὸ παλαιὸν γὰρ τὴν καβαλλαρικὴν παράταξιν εἰς δύο ἐξοπλέσεις 900 

, , « , s * , , * ^5 0» 3 , 
ἐποίουν οἱ στρατηγοί, τὴν μὲν μίαν κατάφρακτον, τὴν δὲ ἄλλην οὐ κατάφρακτον. 

90. ἐξώπλιζον δὲ τὸν μὲν κατάφρακχτον κα βαλλάριον z&vroÜ'ev αὐτὸν καὶ τὸ ἱππάριον 

αὐτοῦ. τὸν δὲ χαβαλλάριον ἐξώπλιζον λωρικίοις καὶ χλιβανίοις | σιδηροῖς ] ἀπὸ χράτων 

339. Meursius male tentavit: τὸν δὲ μὴ κατάφρακτον καβαλλάριον ἐξώπλισον | χράτων Meursius, 

κεράτων libri. 

1480 

1485 
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T 2 EC, Um : X S ETOG) n . 
λινοῖς ἢ Ex *xgeror καὶ παῤαμηριδίοις, τοὺς ἵπετοὺς δὲ παραπλεῦρι- 

δίοις καὶ προμετωπιδίοις. 
: . e NN ' " j 

Aeliani "Tact. Theor. IL, 12: τῶν δὲ μι) καταρράχκτων ob uér 

CONSTITUTIO VI. 

χράτων ἐπιπεττλεγμέγοις καὶ παραμηρίοις, τοὺς δὲ 

ἵπποὺς χατέφραττον παραπλευριδίοις xr προμετωςτι- 
ὑἡΐοις, τὰ πλευρὰ. χαὶ. τὰς «χεφαλάς, xoi τοὺς 

τραχήλους τῶ» ἵπττω» διὰ x2iuparior ἢ Aoguxior 7 ἄλλης 
ὕλης xaréoxestor. 

51. Τούτων δὲ πάγτων», τῶν τὲ χαταφράχτων χκαβαλ- 
A«pior xai τῶν μὴ χαταφράκτων, οἱ μὲν εἶχον xor- 

τάρια, OL ὃὲ τὰ λεγόμενα νῦν μέναυλα, ἅπερ οἱ 
ἀρχαῖοι λόγχας exdAovr: οἵτιγες καὶ κατάφρακτοι ὄντες 

1487. κράτων Meursius apud Const.; sic legendum etiam apud Arrhianum; 

κεράτων libri || Codicis .A ἐπιπλεγμένοις m? correxit; ἐπιλεγομέγοις P,V || 

Inde a χαὶ usque ad παραϊπλευριδίοις  aliquantae litterae solae leguntur 
in W || 1488. 1489. προμετωπίοις ATP,V || 1492. $&. 31. 39.] Cff. ,Inedita 

Tactica Leonis* XXXI: ot ye μὴν δορυφόροι ϑώρακας μὲν εἶχον, καὶ οὗτοι 

κατὰ τοὺς καταφράκτους καὶ ξίφη ὡσαύτως" καὶ ἀσπίδας τετρασπιϑάμους δύόρατά 

τὲ ἀνὰ δύο εἶχον ἕχαστος μὴ πλέον ὀργυιῶν δύο, καὶ τὸ ἕν κατὰ τῶν πολεμίων 

ἀφεὶς ϑατέρῳ £x χειρὸς συνεπλέκετο καὶ τούτου ἔσϑ᾽ ὅτε κατεαγέντος μετὰ 

ξίφους λοιπὸν ἐπολέμει ἢ καὶ πελεκυδίου μικροῦ. οἱ δ᾽ ἀκοντισταὶ περιφερεῖς 

μόνον ἀσπίδας μικρὰς ἔχοντες ἢ καὶ μήκοϑεν ῥιπτοῦντες τὰ ἀκόντια ἐπολέμουν ἢ 

κύκλῳ περιιόντες εὐστοχώτερον ἔβαλλον" τὸν αὐτὸν δὲ καὶ οἱ τοξόται ὡπλίζοντο 

πλὴν τῶν ἀσπίδων: ἐλαφροὶ δὲ οἵ τὲ τοξόται καὶ οἱ ἀκοντισταὶ ἐχαλοῦντο 

ὡσαύτως. || τὲ om. A || χαταφρ. καὶ καβ. P,V || 1494. μεναυλα W. 

Li ^ L , ^ ^ ^ , —- ^ 

πεπλεγμένοις xci παραμηρίοις, τὰ δὲ ἱππάρια χκατέσχεπον τὰς μὲν χεραλὰς αὐτῶν διὰ 

s) προμετωπιδίων καὶ τοὺς τραχήλους αὐτῶν διὰ χλιβανίων ἢ λωρικίων ἢ ἄλλης ὕλης. 

81. οὗτοι δὲ πάντες οἱ χαβαλλάριοι, οἱ κατάφραχτοι χαὶ οἱ μὴ κατάφρακτοι, οἱ 

941. Verba οὗτοι δὲ πάντες in C iterantur, sed priora ab ipso librario sunt deleta. 

[S 
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5 . 4 c A ) ω 7 . 7 ᾿ 3 

εἶσι Θορατοφόροι, οἱ δὲ ἀχκροβολισταί: δορατογόροι μὲν οὐ» εἶσι" 
, XN - e " δ " , 2 » A 

οἱ ἀπὸ τῶν ἵππων τοῖς πολεμίοις OULLTÀAEXOLLEYOL καὶ πλησίον δόρασι 
/ , NA € ' M E e 

MOyoucroi* τούτων δὲ οἱ μὲν καὶ Svgtove ἔχουσι καὶ καλοῦνται 
TNI eM unis ddS un dra, Κι E. RACE RA P ES ? Συρεογόροι, οἱ δὲ χωρὶς διυρεῶν αὐτὸ μόγτον δόρασι μάχονται, ΟἹ 

eS 4 , * τ 

καὶ ἰδίως δορατοφόροι καλοῦνται 

Arrhiani Tact. 4:... ἀκροβολισταὶ δὲ οἱ πόρρωξεν ἀκροβολιο- 

0l OL y QULLETOL, 

CONSTITUTIO VI. 

iex μ χεῖρας | συνέβαλλον τοῖς oes οἱ δὲ. uaxQóSer 

2 - 

JOY «xorrícorris, otc καὶ ἔλεγον ἀχροβολιστάς. 
τῶν δὲ τὰ χογτάρια ἢ τὰς λόγχας ἐχόντων οἱ μέν, ὡς 

εἴρηται, ἤσαν οἱ τοῖς πολεμίοις συμ-πλεχόμεγοι καὶ 
πλησίον» διὰ TOT δοράτων ἤτοι τῶν χογταρίω» μαχό- 
uerot. τούτων δὲ τῶν συμστλεχομέγῶν ἔν τῇ μάχη oi 
uir Ξυρεοὺς εἶχον ἤτοι σχουτάρια Emu “εγάλα, οἱ 
δὲ χορὶς τῶν Ξυρεῶ» μότγοις τοῖς χογταρίοις ἐμάχοντο. 
καὶ οἱ μὲν ἐχαλοῦντο συρεοφόροι, οἱ δὲ ἰδίως δορα- 
τοφόροι" δόρυ γὰρ τὸ κοντάρι» ἔλεγογ. 

32. ᾿ἰχροβολιστὰς δὲ τῶν χαβαλλαρίων ἑκάλουν 
(τοὺς πόρρωπεν ἀχροβολισιοῖς διαχρωμέγους) ἤγουν 

1496. χεΐρας W || συνέθαλον P,V || 1497. ἦσαν ἄκοντίζοντες) ἠκόντιζον 

AP,V || 1498. τὰς λόγχας] τὰ (posterius ins. in A) μέναυλα AP,V || 1499. 

πολέμοις P, V || 1501. Inde a τῶν» συμπλ. usque ad 1503. Ze&rzorro pusilla tantum 

vestigia distinguuntur in W || συμπλεκομαίων V || ἐν om. M || 1504—1505. 

οἱ δὲ ἰδίως δορατοφόροι omm. P,V, ἰδίως om. A || 1505. κοντάριον AP,V || 

M J » * 
μὲν εἶχον σχουτάρια, oL δὲ μέναυλα, οἵτινες χαὶ χατάφραχτοι ὄντες ἐγγὺς ἤρχοντο xci 

ἀπὸ χειρῶν ἐμάχοντο πρὸς τοὺς πολεμίους, . . . - 
Y ^ » ^ € γ 

32..... ἄλλοι δὲ ἀπὸ μακρόϑεν ἔρριπτον, ὡς εἴρηται, τὰ ῥιπτάρια ἢ ὀρϑὰ ἐρχόμενοι 

343, 344. "ibus a« ego statui || 344. ἐρχόμενα C, ἐχόμενα p. 

1560 

1505 
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Aeliani Tact. Theor. IL. 13: ἀκροβολισταὶ δὲ τῶν ἱππέων λέ- 
jorrat oi πύρρωξεν βάλλοντες" τούτων δὲ οἱ “ἕν δορατίοις χρῶνται, 

οἱ δὲ τόξοις" καὶ δορατίοις μὲν οἱ καλούμενοι Tegorriroi* τῶν 

δὲ "luparrírur δίο εἰσὶ διαφοραί: οἱ μὲν γὰρ τοῖς δορατίοις 

πόρρωξεν θάλλογτες ἱππακοντισταὶ καλοῦνται καὶ ἰδίως "Da- 

Qarrirot λεγόμενοι" rurég δὲ τῶν "l'agarr(ror ἑλαγροῖς δορατίοις 

χρῶνται, ἃ ἅπαξ ποτὲ » Ole προεξακογτίσαντες τὸ λοιςτὸν συμιττλέ. 
χκουται τοῖς «τολέμίοις . . 

“νηὶ "act. 4: συμπλέκονται τοῖς πολεμίοις ἢ δόρυ ἕν, ὧν 

CONSTITUTIO VI. 

τοὺς Ua Qo Er βάλλυγτάς τε καὶ μαχομέτους. TOUTOY 
δὲ οἱ μὲν δορατίοις ἤγουν Qux «ταρίοις ἐχέχρηντο, οἱ δὲ 
τόξοις" χαὶ οἱ μὲν αὐτῶ» “ἀαχρόξεν ἔρριπτον τὰὼ ῥικτά- 
QUA ἢ Em εὐδπείας ἐρχόμετγοι J XUxAQ περιτρέχογτὲς, 
οἷς ἐχάλου;»; ἱππαχον τιστάς, οὗ δὲ τοῖς τόξοις 
ἔθαλλον, οὕς δχάλου;» ἱ:-τστοτοξότας. τιγὲς δὲ αὐτῶν 

ἑλαφροῖς χογταρίοις ἐχρῶντο καὶ μία» ἢ δεύτερον 
προεξακογτίσαγτες τὸ λοιπὸ» συγεπλέχογτο τοῖς πολε- 
«ἰοις ἢ τοῖς δορατίοις, οἷς εἶχον, ὑπολὲ “πομέγοις ἤγουν 
τοῖς ἑλαφροῖς χογταρίοις, ἢ τοῖς σπαξίοις αὐτῶν δια- 

1507. Ex Arrhiano inserui || 1508. τὲ omm. AP,V || 1509. Verba δορατίοις 

ἤγουν om. A, δορατίοις — 1510. τὰ omm. P,V || ϑηχκταρίοις M.W, ὑῥυπταρίοις 

AP,V || δὲ in ras. in W || 15810. 1511. ῥηχτάρια MW, ῥιπτάρια AP, V || 

1511. ἐπευϑείας MW || 1512. ἱπποκογτιστάς M. ]| 1518, ἔλεγον APP, V || 1516. 

δορατίοις oig εἶχον omm. AP,V || ὑπολιμπανομένοις P, V || 1516—1517.. ἤγουν 

* Ἧ & Δ € » ^ 

πρὺς τοὺς πολεμίους ἢ κύκλῳ περιτρέχοντες, ovg ἔλεγον ἱππακοντιστάς, oL δὲ ἔρριπτον μετὰ 
ΓΕ n » 2c ^ b 

τῶν τοξαρίων, οὺς cAcyov ἱπποτοξότας. τινὲς δ᾽ ἐξ αὐτῶν || εἶχον ἐλαφρὰ κοντάρια xci 
A » rn » y , , D - , 

μίαν ἣ δύο ῥίψαντες ἔκτοτε ἤρχοντο εἰς χεῖρας καὶ ἐπολέμουν ἢ μετὰ τῶν ἐναπομεινάντων 
E & , ν᾿ T , jk 71 ' " 7l H n » * 
ἐλαφρῶν κονταρίων, ἢ μετὰ τῶν σπαϑίων αὐτῶν" x«i τούτους ἔλεγον ἐλαφρούς. ἄλλοι δὲ 

347. ἔκτοτε] cff. Praecepta. Nicephori^ 18, 5; ἔκτοτε (non. ἐκτότε) legitur etium apud Ceeaumenum 

24, 30; 53, 94 et Inc. scriptorem (de officiis regiis) 94, 9. 

Meurs. 



[p.64.M.] 34, 

fol. 7" 
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ἔσχον, ὑπολειπόμενον ἡ καὶ τῇ. σπάξῃ διαχρώμενοι" καὶ οὗτοι 
καλοῦνται ἐλαρροί. οἱ δὲ καὶ πελέκεις μικροὺς βέρουσι, πττάγτοϊδ er 
ὃν χυχλῷ ἀκωκᾶς ἔχοντας. 

Aeliani Tact. theor. II. 7: Ἡ μὲν οὖν πεζικὴ σύνταξις τριχῇ 

ὀιήρηται: ἡ μὲν γάρ ἔστιν ὁπλιτῶν, ἡ δὲ πελταστῶν, τρίτη δὲ 
ψιλῶν. καὶ τὸ “ὃν τῶν δ:τλιτῶν θαρυτάτῃ παρὰ πάντας τοὺς πεζοὺς 

CONSTITUTIO VI. 

XQouer OL' καὶ τούτους EXÓAOUT ἑλαφρούς. τιγὲς δὲ 
αὖ τῷ» xod πελέχεις «ἰχροὺς ἔφερον» aar ταχόξεν ἔχον- 

τας αἀκωκὰς ὀξείας ὧς ὀδόγτας nxoriuér ovc. xo τὴ» 
uir καβαλλαριχὴ; τάξιν οὕτως ὧπλιζον οἱ παλαιοί, 
ὅσον ér συντόμῳ εἰπεῖ». 

99. Τὴ» δὲ πεζικὴ} παρὰ [rj] TOY ἀρχαίω) τάξιν 
οὕτως &U gout. τριχῶς uev γὰρ αι της διξμέριζον Τὴ» 
ὕπλισιγ, ὡς ἀγωτέρω εἴρηται ἡμῖν». xol vir μὲν ἔχάλουν 
ὁπλίτας, τὴν δὲ πελταστάς, τὴν δὲ ψιλούς. 

84, Καὶ τὴ» μὲν τῶν λεγομέγω»ν ὁπλιτῶν θαρυτάτην 

τοῖς omm. AP,V || 1517. παϑίοις V || 1517. 1518. διαχρώμεγοι omm. AP,V || 

1519. 1520. ἐχούσας M.W ; an iam auctor in cogitationem vocabuli &3ír; aversus 

scripserit ἐχούσας || 15820. Ad ἀκωκὰς margo cod. W: τὸ οξυτατον τοῦ σιδηρου || 

ἀκοκὰς M; omm. AP,V || ὁξ. ὥς ὃδ.] ὡς ὀδόντας ὀξεῖς AP, V || 1591. μὲν omm. 

P,V || 1522. ὅσον] ὡς A.P,V || 1528. δὲ omm. P, V || τὴν eieci; omm. et A P,V || 
1524. τριχῶς] εἰς 7 (τρία A) AP,V || 1525. VI, 24 || εἴρηται ἡμῖν) εἰρήκαμεν 

APB,V || χαὶ gv] zai τὴ V, καὶ τῇ P,|| 1527. S. 34] Cff. ,Inedita "Tactica 

Leonis XL, 1: ᾿ὠπλίζοντο μὲν οὖν οἵ τὲ περὶ Φίλιππον καὶ ᾿λέξανδρον 

Μακεδόνες καὶ οἱ λοιποὶ τῶν Ἑλλήνων τὸν τρόπον τοῦτον, ὡς Αἰλιανός φησι 

m 2 » 26 
πάλιν ἐξ αὐτῶν ἐβάσταζον πελέχια μιχρά, ἔχοντα πάντοϑεν ὡς ὀδόντια ὀξέα, ἠχονημένα. 
: ^ ^ ^ - , - ce 2 , .- € , 8 » " » 

x«L τοὺς μὲν χαβαλλαρίους οὕτως ἐξώπλεζον oL παλαιοί, ὅσον εἰπεῖν ἐν συντόμῳ. 
M » ᾿ ᾿ 

88. τοὺς δὲ πεζοὺς εἰς τρέα ἐχώριζον, καὶ τοὺς μὲν ἔλεγον ὁπλίτας, τοὺς δὲ | πελ-- 

ταστάς, τοὺς δὲ ψιλούς. 

840. ὑδόντα C. 

-- οι 

350 

9: 
E 
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κέχρηται καξοπλίσει κατὰ τὸν Μακεδονικὸν τρόπον, ἀσπίσι περι- 

φερέσι καὶ δόρασι -περιμηκεστέροις. 

Arrhiani Tact. 3: τὸ μὲν δὴ Bagóraror, τὸ ὁπλιτικόν, Ξώρακας 

ἔχει καὶ ἀσπίδας ἡ Συρεοὺς παραμήκεις καὶ μαχαίρας καὶ δόρατα... 

CONSTITUTIO VI. 

παρὰ πάντας τοὺς πεζοὺς ἐποίουν κατὰ τὸν MaxtÓo- 
γικὸν τρόπον ἤγου» χαξ᾿ 0r ᾿4λέξαγδρος, ὃ τῶν Ma- 

ι580 χεδόγῶν, ἐχρήσατο. καὶ γὰρ σχουτάρια ἐποίουν αὐτοῖς 
στρογγύλα, μεγάλα, παραμήκη, ἃ ἔλεγον Ξυρεούς" 
καὶ μαχαίρας ἤγουν» πιαραμήρια, καὶ Ξώρακας xal χράγη 
ἤγουν» λωρίκια xai χλιβάγια καὶ | κασσίδας, καὶ YU — e 188. 

κέλλια χαὶ χαλχότουθα, ἅπερ οἱ παλαιοὶ περεκγηκεἴ- 

καὶ οἱ λοιποί: βαρυτάτην μὲν οἱ ὁπλῖται τὴν ἀφόπλισιν siyor ἀσπίδας περι-- 

«ερεῖς ἔχοντες μεγάλας, πεντασπιϑάμους, ἃς ὥνόμαζον ϑυρεούς, καὶ ἑτέρας 

δὲ τρισπιϑάμους περιφερεῖς καὶ πάντας (/) χαλκῷ περιειλημμένας ἔξωϑεν, ϑώρακας 

ἀλυσιδωτοὺς καὶ κλιβάνια ἐκ σιδηροῦ φοροῦντες, παραμήριά τὲ παραζωνγνύμεγοι καὶ 

κόρυϑας τελείας τὰς κεφαλὰς περικείμεγοι, χειρόψελλά τὲ καὶ ποδόψελλα περί τὲ τὰς 

χεῖρας ἔχοντες καὶ τοὺς πόδας, Ov τὰ μὲν καὶ μαγνικέλλια παρὰ τοῦ πλήϑους 

καλοῦνται, χαλκότουβα δὲ τὰ ποδόψελλα καὶ κνημῖδες" δόρατά τε ἔφερον 

ὀκταπήχη, καὶ μακρότατα δ᾽ ἕτερα πήχεων οὐχ ἐλάττω δεκατεσσάρων" ταῦτα δὲ 

καὶ σαρίσσας ἐκάλουν. | 1581. μεγάλα ἢ παραμήκη A, sed ἢ a m? insertum || 

1532— 15383. Verba καὶ ϑώρακας ... λωρίκια omm, A P,V || 1588. Meursius voluit: 

Üopazas ἤγουν λωρίκια καὶ κράνη καὶ κλιβάνια; sed superfluum ; interpretamenta 

verbi ϑώρακας}] sunt λωρίκια καὶ κλιβάγνια, verbi χράνη] κασσίδας || χάσσιδας 

A. || 1533. 1534. μανικέλια codd. || 1584. 1585. περικνημίδας codd; item infra. 

94. xai τὴν μὲν ἐξόπλεσιν τῶν ὁπλιτῶν ἐποίουν βαρυτάτην παρὰ πάντας τοὺς πεζούς, 
ass χαϑὼς ᾿Ἱλέξανδρος, ὃ τῶν Μακεδόνων, ἐποίει " xal γὰρ σχουτάρια στρογγύλα καὶ μεγάλα 

M M , M , ^ , M , ^ 

καὶ παραμήρια καὶ λωρίχια xci χλιβάνια καὶ κασίδας καὶ μανικέλλεα καὶ χαλκότουβα 

καὶ κοντάρια μαχρότερα " {Π| οἱ δὲ λοιποὶ οὕτως ἐξωπλίζοντο" c. 1229 Lami. 

356, In C p post u«xoórto« continuatur paragraphis 37, 38. || ἐξώπλιζον C p, ἐξωπλίζοντο v. 

17 
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. * rq ^ 1 N - "y € 

Aelian? 'l'act. theor. II. 8.: ro δὲ τῶν φιλῶν -τάγτων κουροτάτῃ 
nt i 2/0353 ds. ASSUME 2, 3 ^ ) ἢ y ΤΕ κέχριται παραοκξυ, Lire “ωὠρᾶκας ἔγον, “τὲ προκγηκῖδας, {τὲ 

N ὍΝ » ^*^ y 3e* vw - 7“ / € D 

SUgtcOUc ἢ) ἀσπίδας θαρείας, ἀλλὰ τοις ἑχηθόλοις χθωμξγον τοϑξευ- 
2^ b) , 29^ * 7c ) S ^ 2 5 - ὟΝ Y 

μασι» ἢ ἀκοντίοις ἢ A4 0t 8X σφενδόνης ἡ €x χειρός. εἰς τοῦτο δὲ τὸ 
΄ Wi) A eso “ἢ Ὁ. 7} τ δ 

γένος καὶ τὸ αἀττὸ ξύλου OsTÀOT κατατάττεται καὶ στολάς αττὶ «-ορᾶχος. 

CONSTITUTIO VI. 

δας &x&Aovr, καὶ χογτάρια μακρότερα. τοὺς ιιὲγ οὖν 

ὁπλίτας λεγομέγους οὕτως ὥπλιζογ. 
35. Τοὺς δὲ ψιλοὺς πάντων»; ἑλαφροτάτῃ ὥπλιζογ 

τῇ παρασχευῆ. οὔτε γὰρ Ξώρακας ἤγουν» χλιβάγια ἢ 
λωρίκια, οὔτε περιχγημῖδας ἤγουν» ποδόψελλα ἢ χαλχό- 
τουϑα, οὔτε Ξυρεοὺς ἢ ἀσπίδας βαρείας ἤγουν» τὰ με- 

1535 

1540 

γάλα σχουτάρια, ἀλλὰ δια TOT μακρόξε» βαλλομέγωγ. 
ς “ 2) € » t e €, 

ὅπλων &u&yorro, oiov ») τοξεύοντες ἢ ῥιχτάρια ῥίπτογ- 

1585. μικρότερα P,V || 1537. 8. 35.] Off. ,Inediia Tactica Leonis" XL 2: 

Οἱ ye μὴν ψιλοὶ τῶν ἀναγεγραμμένων ὅπλων εἶχον οὐδέν, ἑχηβόλοι δ᾽ ἐτύγχα- 

VOV πάντες, τοξεύοντες ἢ ἀκοντίζοντες ἢ λίϑους ἃφιέντες, οὗς μὲν ἂἃπὸ χειρός, 

τοὺς δέ γε πλείστους διὰ σφενδόνης" στολὰς δὲ παχυτάτας εἶχον ἐκ λίνου πεποιη- 

μένας μέχρι τῶν γονάτων κατιούσας. || 1588. τῇ παρασκεύῃ! ὁπλίσει AP,V || 

ϑώρακας ἤγουν omm. A P,V; A insuper verba χλιβάγια ἢ || ἢ] οὔτε P, V || 1589. 

Verba περικνημῖδας ἤγουν omm. AP,V || 1539. 1540. χαλκότουβα] χειρόψελλα 

AP,V || 1540. Pro ἢ ἀσπίδας — 1543. βάλλοντες AP,V ἢ σκουτάρια βαρέα, 

ἄλλ᾽ ἢ (5 P,) ἐτόξευον, ἢ $urrágia ἔρριπτον (ἕριπτον P4, V) ἢ λίϑους ἔβαλλον 

habent || 1542. ῥηχτάρια M, ρηχτάρια W, ῥιπτάρια ceteri. 

95. εἰς δὲ τοὺς ψιλοὺς ἐλαφροτάτην παρὰ πάντας ἐξόπλισιν ἐποίουν. οὔτε γὰρ κλι- 

βάνια, οὔτε λωρέκεα, οὔτε ποδόψελλα, οὔτε χειρόψελλα ἢ ϑυρεοὺς ἢ σχουτάρεα βαρέα εἶχον, 
ἀλλὰ διὰ τῶν ἀπὸ μακρόϑεν ῥιπτομένων ἐπολέμουν, otov ἢ τοξεύοντες ἢ ῥιπταρίζοντες ἢ 
λέϑους ῥίπτοντες, τοὺς μὲν διὰ χειρός, τοὺς δὲ διὰ σφενδοβόλων. στολὰς δὲ εἶχον οἱ || 

τοιοῦτοι ψιλοὶ ἰσχυρὰς καὶ πηχτὰς vri χλεβανέων καὶ λωρικέων καὶ τῶν λοιπῶν. 

358. Pro οὔτε secundum Ο ἢ exhibet || 360. ἀπὸ χειρός C || 36L χλιβανικίων C. 

360 



1550 

131 

Ü. τὸ δὲ τῶν πελταστῶν xci αὐτὸ uiv ἔχει τὸν ὁπλεισμον 

ép egn τῇ "Μακεδονεκῇ διασχευῇ, gonporspan δὲ ἐκείνης τὸν» καξο- 

πλισμόν" 1) τὲ γὰρ πέλτη μικρόν ἕστε xal ἑλαρρὸν ὅπλον καὶ τὸ 

VES πολὺ τῶν σαρισῶν μεγέξει λειπόμενα." δοκεῖ Ó ἡ τούτων 

CONSTITUTIO VI. 

τες ἢ λίδους βάλλοντες, τοὺς μὲν διὰ χειρός, τοὺς δὲ 
διὰ σφενδόνης. στολὰς δὲ εἶχον» στερεὰς καὶ πηχτὰς 

w «rri λωρικίων χαὶ κλιβαγίων xci τῶν ἄλλων. 
36. Τὸ δὲ τῶν πελταστῶν» λεγομένων εἶδος, ὅστερ 

οἱ γεώτεροι TOT ταχτικῶν οὐχ ἐδήλωσαν (οἶμαι δέ, ὡς 

ἄγω | μοι εἴρηται, τοῖς ψιλοῖς αὐτὸ συμμίξαντες), καὶ 

αὐτὸ μὲν εἶχεν ὁπλισιιόν, ἐλαφρότερον δὲ τῶν ἄλλων. 
εἶχε γὰρ πέλτην, 0 ἔστι σχουτάριον μιχρόν, καὶ τὰ 
δόρατα αὐτῶν ἤγουν τὰ χογτάρια πολὺ τῶν λεγομένων 
σαρισῶν παρὰ τοῖς παλαιοῖς χογτότερα. (αἱ δὲ σάρισαι 
ἦσαν» χογτάρια μακρὰ ἕως πηχῶν ιδ' χαὶ ἄχρι πηχῶν 

1544. στερεὰς] ἰσχυρὰς AP,V || 1546. S. 80, 37.] Cff. ,Inedia Tactica 

Leonis" XL 3: Καὶ μικρόν τι πρὸς βαρυτέραν μέντοι τῶν ψιλῶν ἀφόπλισιν 

εἶχον οἱ πελτασταί, πολὺ δὲ τῶν ὁπλιτῶν καὶ οὗτοι ἐλείποντο" ἀσπίδες γὰρ 

αὐτοῖς ἦσαν οὐ πλέον σπιϑαμῶν τριῶν πρὸς τῇ ἡμισείᾳ" καὶ πρὸς τούτοις 

δόρατα ὀργυιῶν μάλιστα δύο καὶ ἡμισείας ἀκόντιά τὲ ἀνὰ δύο ἑκάστῳ. || 

. . εἴρηται omm. AP,V || Aeyóusvor A.P, 

Cf. VI, 94 || 1548. αὐτὸ ὡς ónoAeupáro συμμ. AP,V || 1549. Librarius cod. 
W ἐλαφρὸν voluit scribere primum; τ in ras. || 1552. σαρισσῶν P,V || κονδό- 

vega MW ; cf. Dieterich 105 || σαρισαι W, σαρισσαὶ P, V || 1553. μικρὰ P,V || 

36. oL δὲ πελτασταὶ εἶχον ἐξόπλισιν βαρυτέραν μὲν τῶν ψιλῶν, ἐλαφροτέραν δὲ τῶν 
ὁπλιτῶν. εἶχον δὲ καὶ σχουτάρια μικρὰ xci κοντάρια κοντότερα πολὺ παρὰ τὰς παλαιὰς 

σαρίσσας, αἵτινες ἦσαν τῆς Μακεδονικῆς ἐξοπλίσεως. 

864, σαρίσας C || In C p post ἐξοπλίσεως ὃ. 39. legitur, deinde eaput VII. 

[p. 65. M.] 
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ὅπλισις μέσην ἔχειν τάξιν» τῶν ψιλῶν καὶ τῶν ἰδίως λεγομένων ὅττλι- 

τῶν, βαρυτέρα μὲν ovo τῶν φιλῶν, χουφοτέρα δὲ τῶν ὁπλιτῶν. 

Aeliani 'Tact. theor. XII : Ἢ 0? ὑπλισις ἔσται τῆς βάλαγγος ἀσπίσι 
καὶ dóguotr: ἀσπὶς uer οὐν ἔστιν ἡ ἀρίστη χαλκῆ, Μακεδονική, οὐ 

λίαν κοίλη, ὀκταπάλαιστος" δόρυ δὲ μὴ ἔλαττον ὀκταπήχους, TO δὲ 
μήκιστον μέχρι τοῦ δύνασξιαι ἀγδρα κρατοῦντα χρῆσξαι εὐμαρῶς. 

CONSTITUTIO VI. 

ic. ταῦτα δὲ ἦσαν μάλιστα τῆς Ηακεδογικῆς ὅπλί- 
σεῶς.) ἐδόκει δὲ 5 τῶν πελταστῶν ὕπλισις μέσῃ» ἔχειν vss 
τάξι» TOY τὲ ψιλῶν καὶ τῶν ἰδίως λεγομένων ὅτπλιτῶγ, 
ϑαρυτέρα μὲν ovom τῶν ψιλῶν», ἐλαφροτέρα δὲ τῶν 
ὁπλιτῶν. ' 

38. 81. Ἦν δὲ παρὰ τοῖς ὑπλίταις χαὶ ἀσπὶς Μαχεδο- 
γικὴ χαλκῆ, οὐ λίαν κοίλη, ἤγουν σχουτάριον στ00γ7 - vs 
Aor, μέγα, ἁτταλωτέραν ἔχον τὴ» κοιλότητα, τὸ δὲ μέτρον 
αὐτῆς σπιξαιιῶν TQuUOY. ἢ) δὲ χαὶ κογτάριον OU μιχρό- 
τέρο» πηχῶν η΄, τὸ δὲ μαχρότερον μέχρι τοῦ δύγασϑδαι 
ἀγδρα χρατοὔγντα xircir αὐτὸ εὐχόλως. 

ιδ΄ τὲ P, || 1554. Verba ταῦτα 06 .... ὁπλίσεως omm. P,V || 1557—1558. 

βαρυτέρα... . ὁπλιτῶν omm. P,V || 1559. " /Iv W || 1560. χαλκὴ M WP, || Ad “οίλη 

in mge cod. W notatum /?«oc«« || 1560. τὸ στρογγύλον P, V || 1561. ἁπαλωτέραν ego 

(cf. Hesych. ἁπαλός" μικρός), ἁπλοτέραν WA, ἁπλότεραν M, ἁπλωτέραν P,V || 

1562. ; WP, V || 1563. 7; codd., habebat sine dubio et W, sed hie inde ab ZH 

usque ad 1564 ἄνδρα litterae evanuerunt || μακρότατον AP,V. 

Yo S * 
fol. 7" 37. | || εἶχον δὲ xei σχουτάρια Μακεδονικὰ || χαλχᾶ, στρογγύλα χαὶ μεγάλα, οὗ 

9i mp) πολὺ βαϑέα, ἀλλ᾽ ἁπλότερα, τὸ δὲ μέτρον αὐτῶν ἣν σπιϑιαμῶν τριῶν. εἶχον δὲ καὶ χοντάρεα 
. 4. Meurs. o . 5 3 
* 1999 Lami. οὗ μιχρότερα παρὰ τοὺς ὀχτὼ πήχεις, τὸ δὲ μαχρότερον χοντάριον ἦν, ὅσον δύναται dvo 

χρατεῖν xai κινεῖν εὐκόλως αὗτό. 

eo 65 

366. cf. 214. || 307. μακρότερα p. 
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Aeliani "Tact. theor. XIV, 1: Ἡ δὲ TGNSOOEENT φάλαγξ τοὶς 

πολεμίοις ἀνύποιστος ἐδόκει διὰ τὴν ἔν ταῖς τάξεσι κατασκευήν. 
2. ὁ γὰρ arijo ἵστατο σὺν τοῖς ὅπλοις κατὰ τὰς ἐναγωνίους πτυκνώ- 

σεις Ér πήχεσι δύο" τὸ δὲ τῶν σαρισῶν uéyeSÓc ἔστι κατὰ μὲν τὴν ἐξ 
ἀρχῆς ὑπόδεσιν ἑκκαίδεκα πηχῶν, κατὰ δὲ τὴν ἀλήξειαν δεκατεσσάρων. 

J. φσούτων δὲ τέσσαρας πήχεις ἀφαιρεῖ τὸ μεταξὺ τοῖν χεροῖν 

CONSTITUTIO VI. 

156. 38, Ἢ δὲ Μακεδονικὴ φάλαγξ ἐχείγη ἤγου» ἢ 89. 
παραταγὴ ἐδόκει τοῖς πολεμίοις ἀγυπόστατος εἰγαι διὰ 
τὴ» ὃν ταῖς τάξεσι χατασχευήγ. ἵστατο γὰρ ὃ ἀγὴρ 
ἑἐξωπλισμέγος &r τῷ τοῦ ἀγῶγος τῆς συμιβολῆς καιρῷ 
κατατυκχγτουμέγης τῆς παραταγῆς ér τῇ ἑκάστου στάσει 

m εἰς πήχεις δύο, χατέχων τὴ; σάρισαν ἤγουν τὸ μακρὸν 
κογτάριον, ὕττερ, ὡς uér τινὲς ἔρβασαν, πηχῶν ις΄, κατὰ 

δὲ τὴν» ἀλήξειαν πηχῶν ιδ΄. τούτω» δὲ τέσσαρες uer 
πήχεις ἀγαιρεῖ τὸ μεταξὺ τῶ» χειρῶν εἰς τὸ ὀπίσω, οἱ 

1565. δὲ posterius inseritur in W || φάλέιε M || 1566. Ad ἀνυπόστατος in 

mge eod. W αγαπάντητος legitur || 1567. δ᾽ omm. P, V || 1568. ἐν τῷ καιρῶ τῆς 
τοῦ πολέμου συμβολῆς AP,V || 1569. ἐν’ τῆ στάσει ἑκάστου (P,V addunt 

ἀνδρὸς) A.P,V || 1570. 8 P,V || σάρισσαν P, V || 1571. Pro verbis ὅπερ. .... 

ἔφασαν] ὃ (ὁ V) πρῶτον (πρῶτος V) μέν τινὲς εἶπον P,V || ἔφασαν] εἶπον A || 

ἐξχαίδεκα MW || 1572. δεκατεσσάρων W || τέσσαρες MW, 5 A, τέσσαρας P,V 

cff. Helbing 53, DBlass-Debrunner ὃ. 46, 2. || μὲν omm. P,V. 

38. ἡ δὲ Μακεδονιχὴ παραταγὴ διὰ τοῦτο ἄναπάντητος ἦν τοῖς πολεμίοις διὰ τὴν 1 1 ] | ] 

10 χατασχευὴν τῆς τάξεως αὐτῆς. ἵστατο γὰρ ὃ πεζὸς ἐξωπλισμένος εἰς τὸν καιρὸν τοῦ πολέ- 
* ΄ " 7 Ü ^ Jj 

pov. jv δὲ πυκνὴ ἣ παραταγή, ὥστε εἷς ἕκαστος πεζὸς ἔἐχράτει τόπον, ὅπου ἕστηκε, πήχεων 

δύο καὶ ἐβάσταζε τὴν σάρισσαν (yovv) τὸ μακρὸν κοντάριον, ὅπέρ τινες ἔλεγον εἶναι 
΄ " , c^ «o ENT T " - , * ' H , T , 4 

πήχεων δεκαέξ, τῇ δὲ ἀληϑιείᾳ πήχεων δεκατεσσάρων, καὶ τέσσαρες μὲν πήχεις ἦσαν εἰς τὸ 
χράτημα καὶ tg τὸ ὀπέσω μέρος, (οἱ δὲ λοιποὶ δέκα εἰς τὸ ἔμπροσϑεν πρὸ τῶν σωμάτων.) 

370—371. Verba ἐξωπλισμένος .... πεζὸς omissa sunt in p || 372. σάρισαν O || ἤγουν inserui || ὅπερ C || 373. 

δέχα E p || δ᾽ c || 374. Verba ot δὲ... σωμάτων inserui|| Continuatur in C p verbis ot δὲ λοιποὶ vs. 356 
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- - € ^ , , ' 

διάστημα τῆς προβολῆς" οἱ 0? λοιποὶ δέκα πήχεις προπίπτουσι πρὸ 
- - 2 - , - - 7Ζ ς Dd 

TOV σωμάτων ἑχάστου ΤΩ} 87 TQ πρώτῳ ξςυγῷ TETO/JLLET OT OTT AUT OV. 

CONSTITUTIO VI. 

δὲ λοιποὶ δέχα πήχεις εἰς τὸ ἔμπροσξεν ἐχτείγονται 
πρὸ TOY σωμάᾶτον. 

89. Τοσαῦτα μὲν οὖν xoc περὶ τῆς x«S ἕνα ἄνδρα 
στρατιώτῃ» ὁπλίσεως ἔχ τὲ τῶν παλαιῶν καὶ τῶ» γεωτέ- 
QOY ταχτιχῶν ἀγαλεξ SG LLETOI διεταξάμεξά τὲ xol διωρι- 
σάμεξα, ἵγα ἔχων αὐτῶν τὴ» yroow ἐχλέγῃ τὸ χρήσιμον. 

IHIOAEMIKON ILAPAXKNEY4ON 
διάταξις ζ΄. 

Περὶ γυμγασίας χαβαλλαρικῆς χαὶ πεζικῆς. 

l. ξης δὲ xai περὶ τῆς αὐτῶν γυ γασίας πρὸ τῶν 
πολεμικῶν Lu Qr ὀφειλούσης γίγεσπαι “ἑτρίως σοι χαὶ 
OUT TÓLLOG Ü παγορεύ 00U€r, ῶ OTQQTIE, ἵγα πτροςαρθα- 

1576. eue MW, x«a0£vo V || 1577. στρατιωτῶν A || Verba στρατιώ- 

VEM S E ΡΤ. γεωτέρων omm. P,V || 1578—1579. Pro dvaÀ. .. .. διωρισάμεϑα 

ΑΡ'Υ͂ συνελεξάμεϑα, διωρισάμεϑά (διωρίσαμέν P,V) τὲ καὶ διεταξάμεϑα habent || 

1579. γνῶσιν") γγώμην AP,V || 1580-- 1582. Inscriptio: " πολεμικῶν παρα- 

σκευῶν [quod omm. P,V] (παρασκεὺ ὙΜ) διάταξις (διαταξ W) £ (ἑβδόμη A): 

περὶ γυμνασίας καβαλλαρικῆς καὶ πεζικῆς ΜΛ AP,V || 1584. σοι γίνεσθαι 

H4. 600 A P,V || 1585. ὑπαγορεύσωμεν W. 

39. τοσαῦτα x«i περὶ τῆς ἐξοπλίσεως ἑνὸς ἑκάστου στρατιώτου χαὶ ix τῶν παλαιῶν 

x«i ix τῶν νεωτέρων ταχτικῶν διεταξάμεϑα, ἵνα γινώσχῃς αὐτὰ καὶ ἐχλέγῃς τὸ χρήσιμον. 

Illtgt γυμνασίας τῶν στρατιωτῶν. 

1. δἴπωμεν ἄρτι συντόμως, στρατηγέ, καὶ τὸ πῶς ὀφείλουσι γυμνάζεσϑαι πρὸ τοῦ 
πολέμου oL καβαλλάριοι καὶ οἱ πεζοί. ἁρμόζει γάρ, ἵνα ποιῇς συνεϑίζεσϑαι πρὸς τοὺς 

375. καὶ om. p || 377. Inscriptio desideratur in Ο, 

1575 

1580 

1585 

915 



1590 

1595 

380 

e 
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Onas. Strat. Cap. IX. 2.: ἐν δὲ ταῖς χειμασίαις γυμναζέτω τὰ 

στρατόπεδα, καὶ πολεμικὰ καὶ σύντρογα ποιείσξεω τοῖς δεινοῖς, 
7 ) - - n - ' 2 / , 

ur ἀργεῖν Éor, μήτε ῥᾳξυμεῖν" ἡ μὲν γὰρ ἀργία τὰ σώματα 
o M ' ) c A c 3 M) 

LG OXU X64 7 GOSTET] κατεσκεύασεν, ἡ 0€ Qa. vua. τος ψυχὰς 

ἀνάνδρους καὶ δειλὰς ἑποίησεν" αἱ γὰρ ἡδοναὶ δελεάξουσαι τῷ 

CONSTITUTIO VII. 

σχευάζῃς αὐτοὺς exiteozau πρὸς | τοὺς «Apis χκιγδύγους 

διὰ τῶν ὃν γυμνασίᾳ χιγδύγοωγν. τὸ γὰρ ἀγ ÜLLTQGOTOT 

παγτελῶς αἀμιαξὲς xai τυφλὸν προς τὰς απρόας xai 

ἀμελετήτους ἐγχειρήσεις εὑρίσχεται. 
2. Ἢ γὰρ ἕν καιρῷ χειμῶνος ἢ €r ἑτέρῳ καιρῷ, CT 3. 

ᾧ ἐστι» ἀγοχὴ πολέμου 1) TITOT. ἐπελεύσεων κατὰ πολε- 
μίας γῆς ἄγεσις, γυμνάζειν Ot χρὴ τὰ στρατόπεδα. καὶ 
ποιεῖν τοὺς στρατιώτας πολεμικοὺς χαὶ ὥσπερ συγτρό- 
govc τῶν πόνων» διὰ τοῦ ἐξισιιοῦ καὶ um ἀφίῃς αὐτοὺς 
ἀργεῖν» iure ῥαπυμεῖν. xoà γὰρ 7 ἀργία μαλακὰ καὶ 
«Ozer] ποιεῖ τὰ σώματα, ἡ δὲ ῥαξυμία, δειλὰς καὶ 
ἀγάγϑρους τὰς ψυχὰς παρασκευάζει. αἱ γὰρ ἡδοναὶ τὸ 

1589. ἐγχειρίσεις V || 1590. ἡ γὰρ P,V || 1590—1591. ἐνῶ W A. || 1591. ἢ 

τινῶν codd. || 1592. σὲ W || 1594. ἀφῆς AP, V || 1595. 1596. ῥαϑυμεῖν, ῥαϑυμία 

codd. | Ad μαλακὰ in mge cod. W χαυνα notatur || 1597. τὸ omm. AP, 

κινδύνους τοῦ πολέμου διὰ τῶν χινδύνων τῆς γυμνασίας. οἱ γὰρ κίνδυνοι, obg ὑπομένομεν 

ἐϑέλοντες, | ποιοῦσιν ἡμᾶς συνεϑίζεσϑαι καὶ πρὸς τοὺς κινδύνους ἐπερχομένους καὶ μὴ 

ϑελόντων ἡμῶν. εἰ δ᾽ ἐστὶν ἄνϑρωπος ἀγύμναστος, εἰς πρᾶγμα εὑρίσκεται παντελῶς ἀμαϑής. 

2, διὰ τοῦτο εἰς χαιρὸν χειμῶνος ἢ εἰς ἄλλον καιρόν, ὅτέ ἐστιν dvoyl τοῦ πολέμοιυ' 

χαὶ obz ἀπέρχεται ὃ στρατὺς εἰς τὴν πολεμίαν γῆν, ὀφείλεις γυμνάζειν αὐτὸν καὶ ποιεῖν 

τοὺς στρατιώτας πολεμιχούς, καὶ συνεϑίζειν πρὸς τοὺς πόνους καὶ μὴ ἀφιέναι αὐτοὺς 

ἀργεῖν καὶ ῥαϑυμεῖν. ἣ γὰρ ἀργία χαῦνα καὶ ἀσϑενῆ ποιεῖ τὰ σώματα, ἡ δὲ ῥαϑυμίέα 

381. τοὺς ἔπερχ. C || 382. εἰ vix distinguitur in C (cf. v) || ἔστεν C || πράγμα p || 388, ὅτε ἔστιν C, 

ὅτι ἐστὶ p || 384. στρατηγὸς p || ὀφείλεν p || 385. πολεμίους p. 

c. 712. 

fol. 8* 
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2 ς ΄ ^ 2 / ^ 2 

xac ἡμέραν συνήξει τὰς ἑπιδυμίας διαφαείρουσι καὶ TOv εὐτολ- 
€ (ἢ ΓΕ. λ 7 , ^ , - , 

μότατον. ὃ. OStr οὐ μακρὰν ἀπάγειν τοὺς OrÓQac τῶν πόνων" 
2 S ᾿ ᾿ » ΄« D ^ . D ᾿Ξ 
ἐπειδὰν γὰρ μετὰ χρόνον ἀναγκάζωνται πρὸς τὰ πολέμικα χωρεῖν, 

y) ce e 7 » 9 EN , 34542 P C / 

οὔξ ἡδέως &&/aoww, οὔτ ἐπιπολὺ μένουσι», αλλ ἐχδεδιητημένοι 
: Y y ) V ἢ Nes - ΤΈΣΣ - D 1 EET ; ᾿ P n 

ταχὺ μὲν ορρωδοῦσι, πρὶ» ἢ καὶ «πειρᾶσαι τὰ δεινά, ταχὺ δὲ καὶ 
» - 51) 2* / » , ^ m4 

πειράσαντες ἀτογωροῦσιν, ovr. ἕλετίζειν», οὔτε φέρειν τοὺς κινδύνους 
N , y J 2 - - M / v. 

δυνάμενοι. X, 1, 1. δεόττερ ἀγαξοῦ στρατηγοῦ καὶ τὰ χρησίμα roTE κατα- 

CONSTITUTIO VII. 

καὶ᾿ ἡμέραν δελεάζουσαι xal τὸ» εὐτολιιότατο» δια- 
ιν. 6. MJ σπείρουσι. καὶ ὅτ᾽ ἂν ἐπὶ μαχρὸν χρόνον ἀγεξέγτες | tám 

ἐπὶ τοὺς πότους Cog, οὔτε ἡδέως ἑξίασιν, οὔτε ἔστι-- 1 
πολὺ χαρτερήσουσιν, ἀλλ᾽ εὐξέως φεύγουσιν», πρὶ» ἢ καὶ 
πεῖραν λαβεῖν τῶν πολεμικῶν stóror. εἰ δὲ xad εἰς πεῖραν 
ἐπὶ μικρὸν ἔλξωσι», ταχέως ἀποχωρήσογται, φέρει» τοὺς 
πόνους καὶ κιγδύγους οὐ δυγάμεγοι. διόπερ καὶ ἀγαξὸν 
ἐγὼ χρίγω στρατηγόν, ὅτ᾽ ἃν τὰ χρήσιμα τότε σχευ(ζῃ, 105 

1598. χαϑημέραν W, καϑὴμέραν P,V || δελεάζουσι P, V || εὐτολμώτατον M, 

ευτολμώτατον ἊΝ || 1598. 1599. διαφϑείρουσιν W || 1599. ἀνεϑέντας P,V; in 

mge cod. W: ἡγοῦ» ex τῶν χόπων καὶ soror doynocrreg || 1600. ἐξέασεν ego, 

ἕξουσι» codd. || 1600. 1601. ἐπὶ πολὺ A. || 1601. φεύγουσι AP, V || ἢ καὶ omm. 

A P,V || 1602. Verbo πόνων P; addit ἀνάγκαι || πείραν M, πειραν W || 1608. 

ἔλϑωσι P,V || ἀποχωρήσονγται Vári, ἀποχωρίζονται codd. || 1605. τὰ χρήσιμα 

omm. AP,V || σκευάζῃ] προκατασκευάζη AP, V. 

δειλὰς xci ἀνάνδρους ποιεῖ τὰς ψυχάς. x«i ὅταν πολὺν χρόνον ἀργήσῃ ὃ λαὸς ix rob 

χόπου καὶ πάλιν ἔλϑῃ εἰς αὐτόν, οὔτε ἀποδέχεται τὸν κόπον, οὔτε καρτερεῖ ἐπιπολύ, ἀλλὰ 
παραυτὰ φεύγει πρὸ τοῦ λαβεῖν πεῖραν τοῦ κύπου, ὃν ἔχει ὁ πόλεμος, ἂν δὲ ὀλίγον γεύ-- 

σηται τοῦ τοιούτου χόπου, ἀνα χωρεῖ ταχέως, μὴ δυνάμενος ὑπομένειν τοὺς πόνους καὶ 500 

κινδύνους. διὰ τοῦτο καλὸν ἐγὼ λέγω στρατηγόν, τὸν διατασσύμενον τοῖς στρατιώταις 

p.6. Meurs. χρήσιμα ἔργα τότε, ὅτε οὗ χκατεπείγουσιν || οἱ κόποι καὶ αἱ ἀνάγκαι τοῦ πολέμου. 

389. 390, γεύσεταν yp. 
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σκευάζειν, ὅτ᾽ οὐκ ἐπείγουσιν αἱ τῶν fx παρατάξεως ἀγώνων ἀνάγ- 
καὶ, καὶ τὰ ἄχρηστα διὰ τὴν τῶν σωμάτων ἄσκησιν» ἐπιτάττειν. 
παν PY να P SHTEDPTETCERE γυμναζέτω δὲ τοιοϊσδέ τισι τρύτοις. 

νδιοῖ Y 1: Πῶς δεῖ γυμνάξειν τὸν καξένα ἀνδρα 

ἕν ταῖς μελέταις; 

Urbicó ΧΙ, 8, 2: lloc δεῖ γυμνάξειν τοὺς σχουτά- 

τοὺς καξένα αὐτῶν; 1ἷς μονομαχίαν uera σχουταρίων καὶ 

CONSTITUTIO VII. 

ν c 2 

καὶ διατάττῃ καὶ ἔργα καὶ πράγματα, ὅτε οὐ χατε- 
€ - - 2 

πείγουσιν αἱ τῶν πολειιιχῶν πόνον ἀγάγκαι. 
9. Τύμγαζε δὲ τὸν στρατὸν τοιούτοις τρόποις καὶ 

ἐπιτηδεύμασι" πρῶτον uév τὸν χαξέγα στρατιώτῃ Og: 
εν μιελέτῃ, τοὺς μὲν ὁπλίτας σχουτάτους πεζὴ ἤγουν 
τοὺς φοροῦγτας τὴ» παγοπλίαν εἰς μογοιιαχίας uera 
» - : a OBS 3p y 9 v . TUE MAC σχουταρίων xci βεργίων «rrig ἀλλήλων, εἰς τὸ ῥῖψαι 

1606—1607. Verba xci διατάττῃ . . . . πολεμικῶν om. P, || 1606. ὅτ᾽ ἂν 
MW.A; cf. XII 138, XX 175 [Mgn.] || οὐ κατεπείγουσιν (-ωσιν W) ΝΑ, 

οὐκεπείγουσιν V || 1607. zai διαπόνων P, || 1607—1609. Ex verbis ἀνάγκαι... 

μὲν τὸν haec tantum possunt distingui in W: ἃ | et στρα | rotov | πογοις zai 

ἐπιτηδεύμασιν | πρῶτον μὲν || 1608, γυμνάζεσϑαι δὲ P, || πόνοις MW || 1609. 

τὸν καϑένα)] ἕνα ἕκαστον A P,V || 1611. μοναχίας V || 1612. ἀντὶς] ἐξεναντίας 

AP, ἐξ ἐναντίας V; in mge cod. W: ἀπέναντι; cf. Const. Porph. De cerem. 

aul Byz. IL p. 317—319 et Αουμανούδης Xuveyoy» A. ἄϑησ. (Athenis, 
1883) p. 32 || 1612. ῥδέψαι codd. 

J. γύμναζε δὲ τὸν στρατὸν διὰ τοιούτου τρόπου xci ἐπιτηδευμάτων " καὶ πρῶτον μιὲν 

τοὺς σχουταράτους, ἕνα ἕκαστον || στρατιώτην πεζόν, φοροῦντα τὰ ἄρματα, ἄλλον ἔχβαλλε 

μετ᾽ ἄλλου καὶ γύμναζε αὐτοὺς εἰς μονομαχίαν, ϑασταζέτωσαν δὲ καὶ σχουτάρια καὶ 

βεργία. γύμναζε δὲ αὐτοὺς εἰς τὸ ὀῆψαι ἀπὸ uexgóthev διπτάριον καὶ σαλέβαν ἣ τζικούριον. 

393. στρατὸν Meursius, στρατηγὸν C p || διὰ τοῦ τοιούτου p || 394. ἕρματα C. || ἄλλον ego, αὐτοῦ C p 
ἔκβαλε C || 390. iyi C p. 

18 

ὦ. 

4. 

c. 1232. Lami. 
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βεργίων ἀντὶς ἀλλήλων" εἷς τὸ ῥῖψαι κήκοξεεν θηρύτταν xai μαρτζυ- 

ϑάρϑθουλον. 

3. Πῶς δεῖ. γυμτάξειν τοὺς ψιλοὺς ἤτοι σαγιττά- 

re Quz; Elis τοξείαν σύντοιιον κατὰ χοντοῦ ὑψηλοῦ ἀπὸ διαστή- 

ITO. Ln E εἷς τὸ ῥίπτειν μήχοξεν βηρύττας καὶ σγενθόβολα" 

εἷς πηδήσεις καὶ δρόμους. 

Urbiciói .l 1: Kc το τοξεύειν υσπτεξῃ  συντύμνως. .... τοῖς τος τοὺς 

ἡ γὰρ ταχυτὴς καὶ ἐκτινάσσεσξσ αι παρασκευάζει τὴ" σαγίτταν xai 

CONSTITUTIO VII. 

RT US up S veau PON EAM ops HOLT txoser QuxraQur καὶ μαρτζυϑάρδουλογ, ὁ λέγεται 701 
£5 QVIS ^ C» / A dA re , : Y € 

Ga ALB, καὶ τζικούριν», τοὺς δὲ λεγομέγους ψιλοὺς OUTO 

γυμγάσεις" εἰς τοξείαν σύγτομον χατὰ κογταρίου ὑψηλοῦ 
6. ἀπὸ διαστήμιατος, εἰς τὸ ῥίπτει» μήκοξεν ῥιχτάριν xai 

L v 9 * 2 V ἡ ἐλ / c qc 

. σφεγδόβολογ, εἰς πηδήσεις xol δρόμους κατά τὲ ὁμαλῶν 
ΒῚ E 

τόπον xai ἀγτωμάλωγ. 
4. Τοὺς δὲ χαβαλλαρίους γυμν»άσεις εἰς τὸ TOÉEUELY 

ς ' 2 S OvTTÓMOC' 7 γὰρ ταχυτὴς XO ἐχτιγάσσεσπαι παρα- 

1618, δηχτάριον M, δηχτάρι» W, διπτάριον AP4,V, διχτάριν ego scripsi || 

ματζυβάρβουλον A, uartopáo()ovAor P,V, ματζυάρβουλον MW ; cf. p. 116 et 119. || 

0] ὅπερ AP,V || 1614. xoi] ἢ A, ἢ χαὶ P,V || τζικούριον AP,V [|| οὕτως 

AP,V || 1616. μήκοϑεν] cf. Haase Leo Diaconus (Bonnae, 1828) 515. || ónxváorr 

M, οηκτάριν W, διπτάριον AP, V || 1617. εἰσπηδήσης P,V || 1619. εἰς τὸ omm. 

AP,V]|1620. ταχύτης M; in W ταχυτὴς ex ταχύτης corr. || ἐχκτεινάσσεσϑαι M. 

τοὺς δὲ ψιλοὺς γύμναζε οὕτω" στῆσον χοντάριον ἱιμηλὸν ἀπὸ διαστήματος xci γύμναξε 

αὐτοὺς εἰς τοξείαν σύντομον καὶ εἰς τὸ ῥίπτειν ἀπὸ μαχρόϑεν ῥιπτάριον καὶ σφενδόβολον. 
, t PM , ^ ^ , ὟΣ ^ *, t ^ , [4 ' n ΑἹ , γύμναζε δὲ αὐτοὺς χαὶ εἰς πηδήματα χαὶ εἰς δρόμους χαὶ εἰς ὁμαλοὺς τύπους καὶ εἰς 

δυσκόλοις xci εἰς τραχεῖς. 

4. τοὺς δὲ καβαλλαρίους γύμναζε εἰς τὸ τοξεύειν συντόμως. τὸ γὰρ ταχέως τοξεύειν 

398, σφενδοβόλον C y. 

1015 

1620 

400 
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ἰσχυρῶς βάλλεσξαι, ὅπερ τῶν ἀναγκαίων ἐστὶ καὶ τοῖς δρίπτοις 

ὉΠ τ ALIAS 

. Eie τὸ τοξεύειν πεζῇ απὸ διαστήματος συντόμως, εἴτε κατοεὶ 

xorraQ(ov, εἶἰτε καὶ ἑτέρου σημείου. 

3. Eie τὸ τοξεύειν ἑπάγω ἵπιτου τρέχοντος ουγτύμως, ἔμτουσξεν, 

ὀπισξεν, δεξιᾷ, ἀριστερᾷ. 

4. Εἷς τὸ πηδάν ép ἵππους. 

5. Kic τὸ τοξεύειν συντόμως ἕἑπάνω ἵπιτου τρέχοντος uar ἢ 

δευτέραν σαγίτταν καὶ «ποτίξεσξαι τὸ τόξον τεταμένον ἕν τῷ 

CONSTITUTIO VII. 

σχευάζει Τὴν σαγίτταν xai ἰσχυρῶς βάλλε σξαι, ὅπερ TOY 
ἀγαγκαίων ἐστί, καὶ τοῖς ἐπὶ ἵππον ὀχουμέγοις χρήσι- 
wor. χαὶ ἔτι εἰς τὸ τοξεύει» πεζῇ ἀπὸ διαστήματος 
συντόμως, εἴτε χατὰ χογταρίου, εἴτε κατὰ ἑτέροι 
σημείου. 

ὅ. Εἰς τὸ τοξεύειν ἐπάγω ἵππου τρέχογτος συ γτόμως 
ἔιμισπτροσξεν, ὄπισξεν, δεξιᾷ, ἀριστερᾷ" εἰς τὸ πηδᾶν ἐφ᾽ 
ἵππους" εἰς τὸ. τοξεύειν» συντόμως ἑπάγω ἵππου τρέ- 
χογτος μίαν ἢ xci δευτέραν σαγίτταν καὶ ἀποτίξεσξαι 

1621. σαγίταν AP,V || 1621—1623. Verba vor ... . διαστήματος avulsa 

in W || 1622. ἐφἵππων P,V, ἐπὶ τῶν ἵππων Α || 1623. ἔστε A. || 1624. σύντομος 

P,V || χατὰ prius omm. P,V || 1627. δεξιά et ἀριστερά codd. || 1627—1628. εἰς 

τὸ πηδ. ἐφ᾽ ἵππους omm. P,V || 1628. συντόνως MW || 1629. σαγίταν AP, V. 

(οἱονεὶ τὴν σαγέίταν καὶ τινάσσεσίγαι καὶ κρούειν ἰσχυρῶς) ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ χρήσιμον 
* » * * ^ , ^ p , » -)J , ^ , ^ 

x&i εἰς τοὺς πεζοὺς καὶ εἰς τοὺς χαβαλλαρίους. ert δὲ γύμνασον τοὺς χαβαλλαρίους καὶ 
* ^ , » » . 

εἰς τὸ τοξεύειν πεζοὺς ἀπὸ διαστήματος συντόμως εἴτε χκοντάριον, εἴτε εἰς ἄλλο rt σημάδιον. 

ὅ, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ τοξεύειν συντόμως ἐπάνω ἱππαρίου τρέχοντος" trc δὲ τοξεύωσιν 

ἐμπροσϑὲεν καὶ ὄπισϑεν, δεξιὰ καὶ ἀριστερά. γύμνασον αὐτοὺς καὶ εἰς τὸ πηδᾶν εἰς ἱππάρια, 

402, κρούειν QC p. C ita, ut hodie adhuc antiqua lectio κρένεεν (cf. v) lucidior || 403. Verba 
καὶ tig τοὺς πεζοὺς iteruntur in C || 404. xai πεζοὺς eig τὸ τοξεύειν p || 405—407. Verba ἵνα... . $na- 

18* 

8. 

10. 
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7, A 5 ὍΝ 5 » € / 

ἰδίῳ ϑηκίῳ, fav πλατύ ἔστι», ἢ £r ἀλλῳ ἡμιξηκίῳ fmi τούτῳ γινο- 
; * 7, τ. - ,» “ / 7 

μένῳ" καὶ ἐπιλαμβάνεσξσαι τοῦ χονταρίου &x τοῦ νώτου ἀγαβαστα- 

Couérov. 
x zl 72 M VT δ Ν γω i rn rS MEC Ἢ TS 6. Μμὶς τὸ ἔχειν μὲν τὸ τόξον τεταμένον Éy τῷ Σηκίῳ, κρατεῖ! 

sm B / ) , c Ne SE - , e 
δὲ τὸ κοντάριν" καὶ συντόμως (CSTOTUStOZO αὐτὸ ἕν τῷ νώτῳ, Cmi- 
Β - Te - 2 - S 7 
λαμβάνεσσαν θὲ vob τὐξου. (--.-. Ὁ -ὕὔᾧ ) ταῦτα δὲ καλὸν ἔστι 

CONSTITUTIO VII. 

ANGE OMEN TUN ONU UNS UE TCI UME TRUE. τὸ τόξον T€TGUcrOY £v TQ Ξηχαρίῳ, tar πλατύ ἔστιν, 
» Mc - , 2 / 39 à M 

ἢ er ἄλλῳ ἡμιξηκίῳ ἐπὶ τούτῳ yurouéro εὐκαίρως" καὶ 
ἐπιλαμιβάγεσξαι τοῦ χογταρίου &x τοῦ ὥμου βαστα- 
Couérov. 

6. Καὶ εἰς τὸ ἔχειν uér τὸ τόξον τεταμένον €T τῷ 
- . ἂν 1 3 

Ξηχαρίῳ, χρατεῖνγ δὲ τὸ χογτάρι»" καὶ συττόμως ἀποτί- 
- 5 - M 2 * a ὃ - p 

Te02Qu αὐτὸ Er TQ ὥμῳ, ἐπιλαιμιβάγεσξαι δὲ τοῦ τόξου. 
ἊΝ αι δῦ, TERM s το i.| Εἰς τὸ ἐπέρχεσξαι ἀλλήλοις ἄγδρας δύο καὶ ὑπο- 

χωρεῖ; xoi πάλι» ἑἐπελαύνγει}" χαὶ εξελίσσειγ» χατὰ TÓY 

1630. τεταμμεγον W. || ἐὰν] εἰ P,V || ἐστι» om. M. || 1684. τεταμένον M, 

τέεταμμενον W || 1685. χοντάριον A P,V || 1637. ἀλλήλους P, || 1687—1639. 

E verbis εἰς τὸ usque ad λεγομένου haec tantum leguntur in W: ἐπέρ | 9oi 

ἀλλήλοις ἄνδρας || 1637. 8 P,V. 

καὶ εἰς τὸ τοξεύειν συντόμως ἐπάνω ἱππαρίου rpézovroc, | x«OOc εἴρηται, καὶ {εὶς τὸν 

ῥίπτειν σαγίταν μίαν ἣ χαὶ δύο, καὶ βάλλειν τὸ τοξάριον γεγεμισμένον εἰς τὴν ϑήκην 

αὐτοῦ ἢ εἰς ἄλλην ϑήκην μικροτέραν ἐπὶ τοῦτο αὐτὸ γινομένην πρὸς τὸ χωρεῖν γεγεμισ- 

μένον τὸ τοξάριον, καὶ ἐπιλαμβάνεσίλαι τοῦ κονταρίου, ὅπερ βαστάζεται εἰς τὸν ὦμον αὐτοῦ. 

ὃ. γύμνασον δὲ αὐτοὺς καὶ εἰς τὸ ἔχειν τὰ τοξάρια γεγεμισμένα εἰς τὰς ϑήκας, καὶ 

χρατεῖ μὲν τὰ κοντάρια, καὶ συντύμως τίδεσίλαι αὐτὰ εἰς τοὺς ὥμους αὐτῶν, ἐπιλακι-- 

βάνεσίγαι δὲ καὶ τῶν τοξαρίων. 

7. ὁμοίως δὲ γύμναζε αὐτοὺς χαὶ εἰς τὸ ἐπελαύνειν εἰς ἀλλήλους ἄνδρας δύο καὶ 

oíov τρέχοντος omissa sunt in p || 407. eic τὸ inserui | 408, Pro σαγέταν μίαν ἢ καὶ δύο, quod ego 

scripsi, evymoe ἡ τὰ μίαν καὶ δύο σαγίτας C, συγαράτητα p; Meursius μίαν καὶ δύο σαγίτας supplevit || 

καὶ om. p || 409. γενομένην y. 

1630 

1635 

410 
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r 9 er CUM - SE ΄ “Γή1γφ847 2? ΄ 

καὶ ἕν τῷ ὁδοιπορεῖν τοὺς στρατιώτας ἕν τῇ ἰδίᾳ χώρᾳ ἐπιτηδεύειν 
2 ͵ - e - 2 Y € € e ) , 

ἕπάγω τῶν ἵτττων SOULr^ ἔχ τούτου γάρ χαὶ ἡ ὁδὸς ἀγνειποδίστως 
LI 

΄ e e D ΄ 
ὁιανύεται χαὶ οἱ ἵπποι οὐ συντρίθονται. 

CONSTITUTIO VII. 

/ - . / 1 

τύπον TOU λεγομέγου f παρακογτακίου. τινὰς δὲ 
3: τὴν x3» 3 E | )e7 αὐτῷ» XQAÀOÓY ὅστε xa €r T ὁδοιπορεῖ» τοὺς OT QC T ιότας 

γυμγάξεσσαι ἔν τῇ ἰδίᾳ χώρᾳ χαὶ ἐπιτηδεύειν αὐτὰ 
ἑπάγω TOT ἵππον ποιεῖν. £x τούτου γὰρ χαὶ ἡ ὁδὸς 
αγεμποδίστως ἐχτελεῖται καὶ οἱ ἵπποι OU σὺν τρίβον» ται. 

8. Ear δὲ συμβῇ καὶ χρογίσαι τὸ στράτευμα Er 13. 
ἐξπεϑίτῳ ἤγουν ἔγξα ovi Py T0. XQT(Ó TOT WP καιρὸν 
ὅλος Ó στρατός, μὴ ἀργοὺς εἶναι τὸν χαξέγα, diA 
ἐπίζεσπαι αὐτούς, Oc εἴρηται, πογεῖν. καὶ ποτὲ μὲν 

γυμνάζεσξαι πονεῖ κατὸὼ τὸν  tinuéror τρόπον, 
ποτὲ δὲ ὡς ἐγ παρατάξει καὶ &r ἀλλήλοις, ποτὲ δὲ εἰς 

1689. παραχοντακίου codd. παρακονταρίου dedit Lamius; conicio per 

contrariwm || 1640. ἐστιν W || 1648. ἀνεμποδίστως A, ἀνεμπόδιστος ceteri; cf. 

IX, 45. || τελεῖται A.P, V || 1644. καὶ omm. AP,V || 1644—1645. ἐν ἐξπεδίτῳ 

A, ἐν ἐξπεδίω P,V, ἐν ἐξπεδήτῳ M, ἐνεξπεδήτω W ; cf. 679. || 1646. τὸν καϑένα] 

τοὺς στρατιώτας A P,V || 1647. πονεῖν omm. AP, V. 

5 ὑποχωρεῖν, χαὶ πάλεν || ἐπελαύνειν χαὶ γυμνάζεσϑαι κατὰ τὸν τύπον τοῦ παρὰ χκοντα- 
, ^ M , , [1] M] - - et » - μι M e)! 

οέου. καλὸν Ó' ἐστίν, ἕνα τινὲς τῶν στρατιωτῶν, ἕως trt περιπατοῦσιν εἰς τὴν ἰδίαν 

χώραν, γυμνάζωνται χαὶ ἐπιτηδεύωσι ποιεῖν αὐτὰ ἐπάνω τῶν ἱππαρίων αὐτῶν. ἐκ τούτου 
ΔΙ 2f » ^ cot ? Vid M * € , 2 - , δὲ οὔτε εἰς τὴν ὅδὺν ἐμποδίζονται, οὔτε τὰ ἱππάρια αὐτῶν συντρέβονται. 

8. ἂν δὲ συμβῇ χρονίσαι τὸ στράτευμα εἰς τὸν τύπον, ὅπου συνάγεται εἰς τὸν ἐπιτή-- 

δέον χαιρὸν ὅλος ὁ στρατός, οὐχ ὀφείλουσιν ἀργεῖν οἱ στρατιῶται, ἀλλὰ μᾶλλον ἐϑίζεσίλαι, 

ὡς εἴρηται, χοπιᾶν καὶ ἐνεργεῖν. καὶ γυμνάζεσϑαι ἄλλοτε μὲν ἕνα ἕχαστον πρὸς ἀλλήλους, 

ὡς εἴπομεν, ἄλλοτε δὲ εἰς παραταγὴν πρὸς ἀλλήλους, ἄλλοτε δὲ πάλιν ὀφείλουσι ποιεῖν 

t L οὐδέ ἑρμόζει ἀργεῖν αὐτούς. ἡ γὰρ ἀργία ob μόνον νωϑϑροὺς καὶ dváv- ἄρματα, χαὶ οὐδέποτε ἁρμόζει ἀργεῖν αὐτούς. ἡ γὰρ ἄργία οὗ μόνον νωΐϑϑροὺς x 

421, καὶ γυμνάζεσθαι om. p || ἄλλοτε μὲν evanuit in C || 423. ἅρματα C. 

p. 7. Meurs. 
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) Y x 0 7 - D TET UM CAE 
Onas. Strat. Cap. NX. 1, 2.: ἐκταττέτω πρῶτον «raQovc τὰ ὑσπλα 

ΒΕ 20 ὶ . : Σ 1 ΄ 2 ^v E » 

quot, br ἔν μελέτῃ σφισιν ἢ TO μένειν ὃν τάξει, καὶ ταῖς ὄψεσι 
- ) 7 ἼΩΝ 2 ἡ /* 7. € N /, 

καὶ τοῖς ὑγύμασι συνήξεις ἀλλήλοις γιγνόμενοι, τίς ὕπο τίνα καὶ 

CONSTITUTIO VII. 

€! e E 9 - - P) 5 

ὅπλων ἐργασίας ἀπασχολεῖσξαι. 7) γὰρ ἀργία οὐ UÓTOY wo 
E P] Jj - δὴ 64. i 

γωπροὺς xai ἀγάγδρους ποιεῖ, ἀλλὰ καὶ xer& Tiv. χαὶ 
Y * €Ó 5 - « » 

στασιώδη μελετάν αὐτοὺς παρασχευάζει xad παρεξάγει 
ἼΣ SR c » 

γυμγαζόμεγοι δὲ πρὸς τοὺς ἑἐχουσίους πόγους, εὐκόλως 
M 9 

ἄρα XQ τοὺς ἀχουσίους ὑπεγέγχοωσι xal πρὸς τὰ παραγ- 
σὴ € 5) »ὝἭ € 2 2 - 

γελλόμεγα αὐτοῖς ὑπακούει» &éxi0z001r. 1085 
Z z) € 9 9 3 

9. Καὶ οὐ μόνον χαξ᾿ tra yvurdotc αὐτούς, αλλ 

ἐπδίσεις xal χαδόλου γινώσχειν τὰς ἰδίας τάξεις καὶ 
, 3) P] - - ) - P] 

μένει» €r αὐταῖς, καὶ ταῖς ὄψεσι xal τοῖς ὀνόμασι 
po /c 3445 / , EG 

OUrQstu; ἀλλήλοις γίγεσξαι. 

1650. Cf. Inc. script. Byz. saec. X. 49, 2: ἡ γὰρ ἀργία καὶ τὸ μὴ γυμνά- 

ζεσϑαι πάντῃ ἀνάνδρους καὶ ἐκλελυμένους ἀπεργάζεται || οὐ μόνον iteratur in 

P, || 1651. Post ἀνάνδρους A.P, τοὺς στρατιώτας inserunt || χαὶ κενά τινὰ omm. 

A.P, V || 1651—1652. 1:v& ante μελετᾶν inserunt AP, V || 1652. zai παρεξάγει omm. 

AP,V || 1653. ἑκουσίως V || ἄρα omm. AP,V; ἄρ᾽ ἂν ἢ || 1654. ὑπενέγκωσιν 'W, 

ὑπενέγκουσι P, || 1655. 29160 ocu P,V || 1656. καϑένα MW, za ro V || 1657. χαϑ 

ó^ov P, || 1658. ὀνόμασιν A. || 1659. In ἀλλήλοις cod. W ε in ras.; ἀλλήλους ceteri. 

δρους ποιδῖ τοὺς στρατιώτας, ἀλλὰ x«i στάσεις τινὰς ἀργοῦντες καὶ πράγματα ἐναντέα 

μελετῶσι. γυμναζόμενοι δὲ πρὸς τοὺς ἑκουσίους χαὶ αὐτοϑελημάτους κόπους, συνεϑίζονται 4 

εὐχόλως x«l πρὸς τοὺς ἀβουλήτους, παιδεύονται δὲ ὑπακούειν ταχέως καὶ πρὸς τὰ παραγ- 

γελλόμενα αὐτοῖς. 

9. xai οὐ μόνον χατὰ ἕνα ἕχαστον στρατιώτην ὀφείλεις γυμνάζειν αὐτούς, ὡς dvw- 

τέρω εἴρηται, ἀλλὰ χαὶ τὸν στρατὸν ὅλον ἵνα συνεϑίζης τοῦ γινώσχειν ἕκαστον τὸν τόπον 

αὐτοῦ καὶ ἵστασϑαι ἐν αὐτῷ, ἵνα δὲ ἀπὸ τῆς ὄψεως x«i ἀπὸ τῶν ὀνομάτων γνωρίζωσεν aso 
ἀλλήλους xci συνήϑεις πρὸς ἀλλήλους γινέσϑωσαν. 

τῷ E 

425. συνεϑίζωνταν C || 429. ὅλον στρατὸν. p || συνεϑίσης C. 
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- I , C ων ᾽ὕ T TOS 

ποῦ καὶ μετά πύσθυς, Uc οξὺ παράγγελμα πάντες ὠσί» ὃν τάξει" 
/ ͵ ee Ἵ . D ὃ ΄, 

καὶ τὰς TE ἔκτασεις καὶ συστολᾶς καὶ ἔγκλίσεις Éstl λαιὰ καὶ δεξιά, 
«y / M ᾿ , , ^ i AU 

καὶ λύχων μεταγωγὰς xoi διαστήματα καὶ πυκνώσεις, xui τὰς δι 
)ὴ ἡ pg. ) S234 e E] /^€^ EL Y M * 4 " 

ἀλλήλων αγντεξύδους καὶ εἰσύδους, καὶ τὰς κατὰ λόχους διαιρέσεις, 

CONSTITUTIO VII. 

10. Καὶ τίς στρατιώτης ὑπὸ τίνα ἐστὶν ἄρχογτα xai 
er ποίῳ βϑάγδῳ xai uera πόσους ἄγδρας τάττεται, 
— γιγώσχει»" δὲ τὰ ὀξέα παραγγέλματα μετὰ τάξεως 
παρὰ τῶν ἀρχόγτων γιγόμεγα, οἷο» τὰς ἐχτάσεις εἴτε 
κατὰ πλάτος, εἴτε χατὰ μῆκος τῆς παρατάξεως, ὁμοίως 
δὲ xai τὰς συστολὰς ἤγουν» σφίγξεις εἰς πύχνωσι»" καὶ 
τὰς χλίσεις ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ xal ἐπὶ τὰ δεξιά" xoà τὰς 
rOr ogO0iror μεταποιήσεις" χαὶ τὰ διαστήματα τῶν 
στάσεων ἀπὸ ἀγδρὸς εἰς ἀγδρα" xai τὰς μερικὰς αὐτῶν 
πυχγώσεις ἢ ἀραιώσεις᾽" καὶ τὰς δι᾿ ἀλλήλων ἀπαντήσεις 

1661. πόσων. ἀνδρῶν MW || τάσσεται A.P, V || 1662. παραγγέλματα] πρά- 

γματα P,V || 1668. Ad verba οἷον τὰς ἐχτάσεις in mge cod. W ἤγουν ὅταν 

ὀφειλωσι παρεχταϑῆναι legitur || 1665. δὲ omm. P,V || σφίγξεις εἰς] σφίγξεὶς 

P,V || 1666. καὶ prius omm. MW || 1687. καὶ om. M, τὰ W, sed in W loco 

eius rasura || 1668. Verba inde a στάσεων» usque ad μερεϊκὰς oblitterata in W || 

εἰς om. P, || 1669. Verba ἀραιώσεις. . . . ἀπαντήσεις omm. P, V. 

10. z«i γινωσχέτω εἷς ἕχαστος στρατιώτης ὑπὸ ποῖον ἄρχοντά ἐστε καὶ εἰς ποῖον 

βάνδον, χαὶ πόσοι ἄνδρες εἰσὶν ἔμπροσϑεν αὐτοῦ. ὀφείλεε δὲ γινώσχειν ὁ στρατὸς xci τὰ 

ταχέα παραγγέλματα τὰ γινόμενα μετὰ τάξεως παρὰ τῶν ἀρχόντων ἤγουν τὰς ἐκτάσεις 

εἴτε εἰς πλάτος, εἴτε εἰς μῆκος τῆς παραταγῆς ὀφειλομένας πυχνωϑῆναι" καὶ πάλεν ὅταν 

VIEAAUUOE τ ραν aie 

433. στρατηγὺ: Cp (cf. Leo Epil. 48. [Mgn.], σερατὸς Meursius || 434. ἐκστάσεις C p || 436. In p 

continnatur verbis τὰ τάγματα τῶν σκουταυίων etc. 5T. in C verbis zou«oto δὲ ete. (v. ad vs. 437). 



[p.68.M.] 16. 

[p. 69. M.] 
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καὶ τὰς κατατάξεις καὶ τὴν ἐπὶ γάλαγγα: (rur ἐπὶ μῆκος) ἐκτείνου- 

σαν χαὶ Tur ἐπὶ βάξος ὑποστέλλουσαν, xol τὴ; αιεριττρύσωτον 

μάχη», OT ὧν οἱ XOT οὐράν ἐπιστρέψαντες πρὺς τοὺς χκυκλουμένους 

μάχωνται, καὶ τὰς ἀνακλήσεις ἐχδιδασκέτω. 

CONSTITUTIO VII. 

καὶ ἀγτιδιαϑάσεις ἤτε ἐρχομένων p aaeoyouéror xa 
τὰς χατὰ τὰς ἀκίας ἤγουν τοὺς ὀρδίγους διαιρέσεις 

αὐτῶν xal μερισμοὺς καὶ κατατάξεις. 

ll. Καὶ τὴ» (ἐπὶ) φάλαγγα ἤγουν τὴν ὅλην παρα- 
ταγήγ, OT ἄγ, ὡς εἴρηται, ἐπὶ θάξος συστέλληται καὶ 
ὕτ᾽ ἀν ἐπὶ ιιῆχος ἐχτείγηται, καὶ τὴ» λεγομένῃ» ἀντί- 
στοιον ἤγουν δίστομον μάχην, ὅτ᾽ ἂν οἱ λεγόμδϑροι 

οὐραγοὶ ἤτοι οἱ ὄπισξεν τῶν ὅλων ἀκιῶν ἐπιστρέψαντες 
πρὸς τοὺς | χυχλοῦγτας χατὰ πρόσωττον μάχωνται ὡς 
πρωτοστάται, χαὶ ὄπισξεν αὐτῶ» διιοίως αὐτοῖς ἀγτι- 
στρέψη τὸ ἥμισυ τῆς ἀκίας᾽ καὶ πάλιν τὰς £X TOY 
τοιούτων μεταθϑολῶν ἀγακλήσεις xol ἀποκαταστάσεις 
Ἱστατῶγ. 

19. Οἱ γὰρ πρὸς ταῦτα πάγτα ἐξιζόμεγοι στρατιῶ- 

1670. Ow«pácoss AP,V || εἰτε AP,V || ἢ] εἰτε AV || ἢ ἀπερχομένων om. 

P, || 1671. διαιρήσεις P,V || 1672. Verba z«i κατατάξεις (quae om. P) editio- 
κατα 
τάξεις 

insertum || 1673.1674. παράταξιν A P,V || 1674. συστέλλεται M. W || 1675. ἐκτείνεται 

MW, ἐχτείνονται P,V || 1676. οἱ om. P, | 1678. μάχονται P,V || 1679. 

προτοστάται P, || 1679. 1680. ἀντιστρέψει M, ἀντιστρέψει W || 1681. ἀποκα- 

ταστήσεις M, ἀποκαταστἥσεις W qui solus addit wweo[|[| (sie!) || 16883. ταῦτα 

πάντα] τὰ παρόντα A. 

nes Lamii οὐ Migneii ad sequentia referunt; in A, ubi κατὰ posterius 

1670 

1675 

1680 
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€ 9o d 05 ἢ τοῦτον Onsov τὸν τρόπον οἱ μὲν ἀσυνήδϑεις καὶ 
ἀνάσκητοι τῆς τάξεως διὰ ταράχου πολλοῦ (xal) μόλις — ἀλλήλων 
διαμαρτάνοντες — ἐγκατατάσσονται πολὺν ἀναλίσκοντες χρόνον, οἱ 

NN / Y A , € ΟἹ » 7 / ΄ 

δὲ συγκεκροτημένοι δια τάχους, ὡς εἰπεῖν, αὐτόματοι γέροντάι πρὸς 
^ 2 , , LEA! - 2f 

τὴν τάξιν ἐναρμόνιόν τινα καὶ καλὴν ÉxsAnooorreg ὄψιν. 
ον ᾿Ὶ ^ 3*4 *j 2 , n 

4. εἶτα διελὼν τὰ στρατεύματα πρὸς ἀλλήλους ἀσιδήρῳ μάχῃ 

συναγέτω νάρϑηκας ἢ στύρακας ἀκοντίων ἀναδιδούς, εἰ δέ τινα καὶ 
, , » , , » ,* » 

θεβωλασμένα πεδία εἴη, βώλους τὲ κελεύων αἴροντας βάλλειν" ὄντων 
31 « / C 2 3 , σι - 

δὲ καὶ ἱμάντων ταυρείων χρήσξων ἐπὶ τὴν μάχην" δείξας δ᾽ αὐτοῖς 

CONSTITUTIO VII. 

ται διὰ τάχους, ὥς εἰπεῖν, xol αὐτόματοι φέρονται 
φὴς 9 L3 N 

185 STQOG τὴν τάξιν, OL δὲ τούτω» ἀγέξιστοι καὶ ἄπαίδευτοι 
διὰ ταράχου πολλοῦ χαὶ μόλις ἀποχαξίσταγται εἰς τὰς 
κατεςειγούσος τῆς τάξεως χρείας. 

1 inrer 

13. Διαμερίσας δὲ τὰ στρατεύματα πρὸς ἀλλήλους 18. 
ἀσιδήρῳ μάχη συμβαλλέτωσαῦλ ἤτοι διὰ  xorraQior 

€ N - «c A € » Ι 32 - " 

1690 GC EU ξιΦ Ὁ ἢ σαγιττῶν ὁμοίως 7, Og δἴστομεν, | ἀντὶ 6.140. 
» - y ΄ 53 

σπαδίων βεργία ἢ γνάρξηκας, ἢ καλάμους «rri xorra- 

olor ἀναδιδούς. ἐὰν δὲ καὶ góAovc ἔχῃ ἡ γῆ, ἕν ἡ 
* LA ΕΝ 3445 . 2 

γυμ»άζωνται, τούτους βάλλει» χέλευε κατ΄ ἀλλήλω» ὃν 
» - ᾿ - N RN N * / 

τῇ yvuraoie τῆς συμβολῆς ποτὲ δὲ καὶ τὰ λεγόμενα 
ἰθὺ χαρζάνια ἢ τούτοις ὁμοιά τιγὰ χρήσπωσαν &r τῇ 

Lan 
1684. διὰ τάχους oblitteratum in W || 1686. διαταραχοῦ A. || 1688—1689. 

Pro πρὸς. . . . συμβαλλέτωσαν AP, V habent παραχελεύου πρὸς ἀλλήλους συμε- 
βάλλειν μάχην χωρὶς σιδήρου || 1690. σαγίττων M, σαγίττων W, σαγιτῶν ATPQV || 

VII, 3. || 1691. 3εργίοις ΜΠῸΣ || χαλαμοὺς V || 1692. ἐπιδιδούς A.P,V || βόλους 

MW || 1693. γυμνάζονται A.P, V et in W post corr. || χαταλλήλων MWP,V | 

1894. καὶ τὰ] κατὰ V || 1695. ὕμοια τινὰ codd. || 70269 o6av] ἐχέτωσαν A V. 
19 



19. 

91. 
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xai λόρους ἢ βουνοὺς ἡ OgSíove τόπους χελευέτω σὺν δρόμῳ κατα- 
λαμβάνεσξεαι" ποτὲ δὲ καὶ ἐπιστήσας ἐπ᾿ αὐτῶν τινας τῶν στρα- 
τιωτῶν καὶ ἀναδοὺς ἃ μικρῷ πρόσϑεν ἔρην ὅπλα, τούτους *éxfa- 
λων ὃ πάλι», ἑτέρους ἕκετεμπέτω" καὶ ἢ TOL τοὺς μείγαντας ἕπται»είτω 

καὶ μὴ ἐκπεσόντας ἢ τοὺς ἐκβαλόντας. δ. £x qug τῆς τοιαύτης 
ἀσκήσεως καὶ γυμτασίας ὑγιαίνει μὲν τὸ στράτευμα, sr Ó ὅτι 
οὖν ἥδιον ἑσδίεν καὶ πίνει, κἀν λιτὸν ἢ, πολυτελέστερον οὐδὲν 

ἐπιξητοῦν" ὁ γὰρ ἀπὸ τῶν πόνων λιμὸς καὶ τὸ δίψος ixarOr ὄψον 

! Fuit fortasse compendiose scriptum ; ἐκβαλοῦντας vel ἐκβάλοντας libri. 

CONSTITUTIO VII. 

14. 4eítag δὲ αὐτοῖς xal βουνοὺς ὀρϑξίους κέλευε 
σὺ» OpóuoQ ἀγαβαίνει» καὶ χαταλαμιβάγει» αὐτούς, 
ἔχοντας “δηλογότι τοὺς ϑουγοὺς ἐκείγους ἑτέρους στρα- 
τιώτας ἐφεστῶτας ἐπ΄ αὐτῶν. 

15. Καὶ ὅτ᾽ ἄν τινας τῶν στρατιωτῶν γυμγάσῆς, 
πάλι» ἐχείγους ἐχβαλὼν ἑτέροις ἐπιδώσεις τὼ εἰρημέγα 
ὅσττλα. καὶ τοὺς μὲν μείγαγτας καὶ ἀγδραγαξήσαντας 
ἕν τῇ γυμνασίᾳ ἑπαιγέσεις, τοὺς δὲ ἀφυῶς ἑἐλπόγντας 
καὶ ἀγάγδρως παραξήξεις καὶ παροτρυγεῖς εἰς τὸ TG 
ἐλαττώματα αὐτῶ» ἀγορξωξῆραι. 

16. Ex γὰρ τῆς τοιαύτης “μελέτης καὶ γυμγασίας οὐ 
UÓTOT ἐδϑίζεται πρὸς τοὺς πόνους τὸ OT τράτευμα, ἀλλὰ 

χαὶ ὑχιαίνγει καὶ πάσαν τροφῇ» ἡδέως cozíeu καὶ πίργει, 
XO λιτὴ ἔστι», ὑςτὲρ τὰς πολυτελεῖς τροφάς. γίγνεται δὲ 

1697. “έλευσον A. || 1700. ἑστῶτας P, ἑστῶτας V || 1701. ὅταν W || τινὰς 

codd. || 1702. ἐχβαλων W ; in P, ex ἐκβαλῶν correctum || 1704—1705. ἐλϑόν- 

τας καὶ ἀνάνδρως] xci ἀνάνδρως διατεϑέντας (διατελέϑεντας A) AP,V || 1705. 

παραϑήξεις] διεγείρεις AP, V || παροτρύγεις W, παρορμήσεις AP, V || 1705—1706. 

εἰς 10... ἄνορϑ τὰ αὐτῶν ἀνορϑῦσαι ἐλαττώματα AP, V || 1710. κὰν MW A, 

1700 

1705 

1710 
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ἐστὶ» καὶ γλυκιὶ “᾿νάμα, καὶ στερρύτερά τεταὰ σώματά σξῥισι γίγνεται 

καὶ ἄχμητα, καὶ συνεδίξεται τοῖς μέλλουσι δεινοῖς, ἱδρῶτι καὶ πνεύ- 
ματι χαὶ ἀσδματι xol δάλπεσιν ἀσκιάστοις καὶ κρυμοῖς ὑπαίδροις 
ἢ συγγυμναζόμενα. 6. παραπλησίως δὲ γυμναζέτω καὶ τὸ ἱππικοῦ 

ἁμίλλας ποιούμενος καὶ διώγματα καὶ συμπλοκὰς καὶ ἀκροβολιο- 
μοὺς ἕν τοῖς ἐπιπέδοις καὶ περὶ αὐτὰς τὰς ῥίζας τῶν λόγων, ép. 

ὅσον δυνατόν ἔστι καὶ τῶν τραχέων ἐπιψαύειν»....... 
Urbicii VIP, 17, 18. ESíGew δὲ καὶ ἀναγκαῖόν ἐστι τοὺς ἵππους 

ui μόνον εἷς ὁρόμους ἕν τοῖς ὁμαλοῖς καὶ ἀναπεπταμένοις τύποις, 

CONSTITUTIO VII. 

αὐτῶν» τὸ σῶμα καὶ στερρόν, καὶ συγεξίζεται τοῖς μέλ- 
λουσι πότοις, ἱδρῶτι καὶ Ξάλπει καὶ καύματι ἀσχιάστῳ 
xal χρυμοῖς xal χειμῶσι συγγυμναζόμεγον. 

117: Ὁμοίως δὲ γυμνάσεις xoi τοὺς χαβαλλαρίους 22. 

ms ἐρίζει» αὑτοῖς ποιῶν χαὶ ἁμιλλάσξαι, καὶ διώξεις ποιεῖ» 

pA gGuustAoxag καὶ ἀχροβολισμοὺς ἤγουν τοξείας ἢ 

ἀχογτίσεις, — χαὶ ὅσα ἑξῆς σοι πλατύτερον δηλώσω. 
18, Ταῦτα δὲ στοιεῖν χαὶ ὃν ἐστιστέδοις τόποις καὶ 23. 

περὶ αὐτὰς τὰς ῥίζας τῶν Bovror, ep. 0gor δυτατόν 
19»0 ἔστι; αὐτοὺς χαὶ TOY τραχέων ἐγγίζει» τόπων. 

19. Καὶ τοῦτο μὲ» τοῖς παλαιοῖς ἔδοξεν" ἑμοὶ δὲ 94. 
δοχεῖ μὴ μόγο» εἰς δρόμους cr τοῖς δμαλοῖς τόποις 

κἂν VW || ἐστιν} ἐστιν καὶ εὐτελὴς A, καὶ εὐτελὴς ἢ P,V || τρυφάς MW || 1711. 

στερρὸν] ἰσχυρὸν APP,V || 1718. γυμναζόμενον M, συγγυμναζόμενοι V ||] 1715. 

αὐτοῖς M W, αὐτοὺς APP,V; cf, Kiühner-Gerth? T. 573 || καὶ ἁμιλλᾶσϑαι omm. 

AP,V || 1716. συμπλοκας W, συμπλοκᾶς A, πλοκὰς P,V || ἀκροβολισμοὺς ἤγουν 

omm. AP,V || 7] καὶ AP,V || 1718. ἐν ἐπιπέδοις] ἐν ὁμαλοῖς AP, V; in mge 

W: ἐν πεδινοῖς xai ομαλοῖς || 1719. αὐτὰς omm. AP,V || τὰς ῥίζας] τὰ κατώ- 

τερα μέρη A. P,V || βούνων A || 1719—1720. Pro ἐφ᾽ ὅσον... . τόπων] ἄνα- 

βαίνειν δὲ αὐτοὺς καὶ ἐπὶ τῶν τραχέων τόπων, ὅσον ἐστὲ δυνατόν AP, V. 
19* 
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αλλὰ καὶ εἰς ὑψηλοὺς καὶ Omotic καὶ τραχεῖς, 8p ᾧ σὺν ἕλασίᾳ 

τούτους διαβαίνειν" ὁμοίως δὲ καὶ εἰς τοὺς κατωγερεῖς. ἐῶν γὰρ 

εἷς τοὺς τοιούτους ἐδίζωνται, οὐκέτε οὐδὲ τοὺς ἄνδρας, οὐδὲ τοὺς 

ἵππους ξενίζει τόπος ἢ ἀδικεῖ. ἀλλὰ καὶ ἕν καιρῷ Ségovc μὴ ἐπιτη- 
δεύειν πυκνῶς τοὺς ἵππους ποτίζει». διὸ οὐδὲ χρήσιμόν ἐστι πλησίον 
ποταμῶν ἀπληκεύειν. 

19. Er ταῖς οὐν γυμνασίαις δεῖ καὶ εἷς δυσθάτους φέρειν» τοὺς 
ἵππους καὶ ἐμπεριλαμβόνει», ἢ παρατάσσεσξεααι εἷς τόπον δυσχερῆ 

καὶ ἐπιτρέπειν. ὡς ἔστι» ἕν τάξει τὸ βάνδον, καδὼς ρξάσει ἑκάστῳ 

ὃ τύπος σὺν ἐλασίᾳ ἀνέρχεσϑαι, ὁμοίως δὲ καὶ κατέρχεσθαι. 

CONSTITUTIO VII. 

2 - ς € - 5 34 

ἐπίζεσσπαι τοὺς ἵππους αἀγαγκαῖον εἶναι, ἀλλὰ καὶ εἰς 
“ . - » € 2 

ὑψηλοὺς xai δασεῖς καὶ τραχεῖς, ὥστε σὺν ἑλασίᾳ τού- 
τους διαβαίνει», ὁμοίως δὲ καὶ εἰς τοὺς χατωφερεῖς. £r 

3-3 b] PES! 

γὰρ εἰς τοὺς τοιούτους ἐδίζωγται, οὐχέτι οὐδὲ τοὺς 
) . ς « .- N 3« - 

ἄνδρας, οὐδὲ τοὺς ἵππους ξεγίζει τόστος ἢ ἀδικεῖ. 
9 σὴ σ 2) - - - B] Y 

20. AA καὶ &r TQ καιρῷ τοῦ Ξέρους μὴ éstwrmOeUetr 
συχγῶς τοὺς ἵππους ποτίζει». διὸ οὐδὲ χρήσιμόν ἔστι 

΄ - 2 σ΄ 

πλησίογ ποταμῶν ἀτπληκεύει». 
21. Καὶ παρατάσσεσξαι δὲ εἰς τοὺς δυσχερεῖς καὶ 

3 / 2 ἐν 

δυσράτους τύπους χαὶ ἐπιτρέπει». Oc ἔστι(» ἔν τάξει) 
A / E À [v X x QR ἐγ ς Ν ὁ € / ! XN 4 2€ ψει 

τὸ βάγδον, xazo0c φἧάσει ὃ τόπος ἑκάστῳ OUT ἑλασίᾳ 
2 , X - 

(krégyeozou, ὁμοίως δὲ καὶ χατέρχεσδπαι. 

1728—1724. εἰς ὑψηλοὺς) A P,V adiciunt τόπους || 1726. ἐϑίζονται P,V || 

1729. συχνῶς A P,V || διῶ M, 0* δ A || χρήσιμόν ἐστιν W, yogotucor. ἐστὶν P,V || 

1730. ποταμόν P,V || ἀποκελεύειν M, ἀπλικεύει» (cum cin ras) W, ἁπληκεύειν 

A, ἀπληκεύει» P,V || 17831. δὲ om P, || 1731—1732. ες τύπους δυσχερεῖς, καὶ 

δυσβάτους A.P,V || 17832. Verba ex Urbieio inserui || ὡς ἐστι IM, ὥσεστι W || 

1738. χϑάσει) λάχη AP, V. 

1725 
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20. Ὅσοι τοίνυν φειδόμενοι τῶν ἵππων αὐτῶν περιγρονοῦσι τῆς 

τοιαύτης αὐτῶν γυμνασίας, ἑαυτοῖς ἐπιβουλεύουσι». 
Urbiciói lIL 5. Περὶ γυμνασίας τάγματος" πῶς δεῖ 

γυμνάξειν αὐτό; 1. Τοῦ βάνδου συντεταγμένως. ἱσταμένου δεῖ 
τὸν μανδάτωρα παραγγέλλειν οὕτως" Silentium! Nemo demittat, 

ΟΟΝΒΤΙΤ ΌΤΙΟ V LIE 

[ὦ A J - , P] - 

us δῶ, ὕ),σοι roírur φειδόμενοι τῶν iz TOY αὐτῶν περι- : 
Ρρογοῦσι τῆς τοιαύτης αὐτῶν γυμνασίας, ἑαυτοῖς ἔπι- 

ϑουλεύουσι». 
23. Ἐπὶ τούτοις δέον ἐστί», εἰ καὶ μετρίως ὅμως 

καὶ ἕν ὀλίγοις, ὑποδεῖξαί σοι, χαπὼς προὐπεδέμεϑα, 

vao πλατύτερον» τὰς TOY ἀρχαίων κινήσεις καὶ τὰ λεγόμενα 

παραγγέλματα, ἵγα προγυμγάζης καὶ ἕν τούτοις τὸ 

στράτευμα καὶ διεγείρης αὐτοὺς χαὶ διὰ | λόγων καὶ 
δι᾿ ἔργων» πρὸς τὰς πολεμικὰς μεπόδους. μετὰ γὰρ τὴν 
γυμνασίαν» τοῦ xaSéra στρατιώτου πεζοῦ χαὶ καβαλ- 

rs λαρίου δεῖ σὲ καὶ ἕκαστον τάγμα ἤτοι βάνδον γυ- 
γνάζει» xa. ἑαυτὸ οὕτως" 

24. Τοῦ βϑάγδου τῶν χαβαλλαρίων ἀπὸ τῶ» λεγο- 
uérav «ir ἤτοι ὁρδίγω» συγεστῶτος καὶ συγτεταγ uérog 
ἱσταιἔνου παραγγέλλει ὁ μαγδάτωρ τι προστεταγμένα, 

M50 οἷον" 

1785. αὐτῶν omm. P,V || 1735. 1786, καταφρονοῦσι AP, κατὰ φρονοῦσι 

V || 1736. αὐτῶν omm. AP,V || 1738. ἐστὶ --- omissis verbis εἰ καὶ — AP,V| 

1738—1739. ὕμως καὶ ἐν ὀλίγοις omm. A.P, V || 1739. ὑποδειξαι σοι W, ὑποδεῖξαι 

σοι A. P,V || 1739—1740. Verba χαϑὼς προυπεϑέμε. πλατ. omm. A P,V || προὐπεϑ)έ- 

μεϑα Migne, προυπεϑέμεϑα M, προὐπεϑέμεϊγα W (cf. Psaltes 205, 206) || VII, 1 | 

1740. πλατύτερον suspectum || 1742. διεγείρεις P, || 1744. τοῦ καϑένα] ἑκάστου 
: : / ; ; , 

A.P4V || 1745. καὶ om. A || 1748. door NL, ἀκίων M || συνεστώτως V, συνεστώιας P,. 

38. 

29. 

n 241. 



30. 
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nemo antecedat bandum, (donee sequis inimicum); *si 

venias e recta linea faciei, bandum *capta! * Ipsos 

*seque eum bando miles qualis et quomodo miles bar- 

*batus! Si vero bandum demittes, eo modo nullo ser- 

*vies! Serva miles ordinem! Tposdeum' ipsate' Serva et 

*tu bandum bandifer, s1 depugnas, sive seques inimi- 

*cum! Si venias e recta linea faciei, non forte minare, 

*ut nec spargas tu tuum ordinem! 
€ 2a NN dC 010 ij - / er 

2. Fori δὲ xoi » καὶ ἑαυτὴν τοῦ τάγματος γυμνασία αὐτὴ" 

CONSTITUTIO VII. 

25. (Σιγή ὅτ᾽ ἂν ἡ συμβολὴ γένηται, μηδεὶς 
39220. Ss a N / c; » 
ἀφήση, μηδεὶς προλάϑθῃ (vo gavOov) δῶς ἂν 
διώξης τὸν ἐχϑρόν᾽ tav 6exÜmnc ἀσὸ τῆς τοῦ 

/ » 23. 7 SE τὰ 08 Ls τς τυ χέρι VEG 
μετώπου ὄψεως, βλέπε τὸ BavOov: δίωχε μὴ ὡς 
ἵ / / ΠΥ Ὁ). c 2 
στρατιοτης δειλός, «XAÀ Oc OTQOaTLOTZG QT- 

δρεῖος, καὶ μὴ κατὰ παρόκχλησιν ἑξασῆς, μῆτξε 
» / / ΑἹ - E 
ἄλλῳ τρόπφ' φύλαττε, στρατιῶτα, τὴν τάξιν 
σου, φύλαττε καὶ σύ, βανδιφόρε, ὅτ᾽ ἂν κατα- 
πολεμίσῃς, ἵνα ἀκολουδῆς τὸν ἐχϑρόν᾽ et δὲ 
ἐχϑῆς τὴν ὄψιν τῆς παραταγηῆς, u»n λας 
b] - 2 C - / ci M 4 — i A134 

ἰσχυρῶς ev τῷ κάμπῳ, ἵνα μὴ σκορπίσῃς τὴϊ 
0727 tQ. 

26. Ἢ δὲ xaS' ἑαυτὴν τοῦ τάγματος γυμνασία TOY 

1751. 1752. Vocabula Xw et τὸ βάνδον inserui || 1752. ἀφήσει A; in W 

ἀφίσει a. c. in ὡς £65 factam; ἀφίση M; retinui formam vulgarem || 1757. ἄλλον 

τρόπον P,V || 1758. βανδιφόρε P, V, quam formam vulgarem inter praecepta 

vulgaria retinendam censui; βανδοφόρε ceteri || 1758, 1759. καταπολεμίσης M 

et a, c. W; ef. Dieterich 934; καταπολεμήσης AP,V || 1759. vo ἐχϑρῶ AP,V. 

1755 

1760 



1765 

1770 

1775 
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κινεῖν κατά TL σημεῖον συντεταγμένως ἢ ἀπὸ δρόμου καὶ ἵστασξδαι" 
καὶ eb μὲν δέλει κινῆσαι, σημαίνει τῇ βωνῇ move, ἢ τῷ ᾿βουκήνῳ 
ἢ γεύματι Ῥλαμούλου, καὶ κινεῖ" εἰ δὲ στῆναι, σημαίνει ἢ τῇ φωνῇ 

sta, ἢ τῷ ἤχῳ τοῦ σκουταρίου, ἢ τῇ χειρὶ νεύει ἢ τῇ τούβᾳ καὶ 
ἵσταται. 

Ὁ. Ἴσως περιτατεῖν ἕν ἀραιοτέροις πρῶτον διαστήμασι" καὶ 
παραγγέλλει" aequaliter ambula. 

4. MpíyyeoSat κατὰ πλευρῶν μάλιστα δεόντως. ἢ κατ᾽ οὐράν, 

CONSTITUTIO VII. 

καβαλλαρίων | αὕτη, ὥστε κινεῖν συγτεταγμένως Og £v 
παραταγῇ ἢ μετὰ δρόμου ἐπί τι Onucior καὶ οὕτως 
ἵστασθαι. xai ὅτ᾽ ἂν ϑέλῃ κινῆσαι, σημαίνειν δέον 
move τῇ gorm ἢ τῷ ϑουκίγῳ ἢ γεύματι φλαμούλου, 
καὶ χιρεῖῦ οὕτως" Or ἄν δὲ Ξέλῃ στῆναι, σημαίνει» ἢ 
τῇ gor sta, ἢ τῷ ἤχῳ τοῦ σχουταρίου ἢ τῇ τούβᾳ, 
ἣν νῦν λέγουσι βούκιενον, ἢ τῇ ταυρέᾳ. καὶ αὕτη μὲν 
μία κίρησις. | 

21. “τέρα δέ, ὥστε ἴσα περιπατεῖν ἔν ἀραιοτέροις 
πρῶτον διαστήμασι" χαὶ παραγγέλλει" ἐξ ἴσου περιπα- 
T6LT6. 

28. “τέρα δέ, ὥστε σφίγγεσξαι xoa πλευρὰν μάλιστα 
πρεπόντως" ὁμοίως δὲ σφίγγεσδαι xal κατ᾽ οὐράν. τὸ 

1766. δέον σημαίνειν AP,V||1767. move ego ex Urbicio, μόνη codd. || 

1768. κινεῖν οὕτως M; οὕτως (οὕτω apud Meursium) κινεῖν W A P,V || 1768. ἢ 

omm. M W || Sta omm. MW, στὰ A V, στᾷ P, || ἤχῳ] κτύπῳ AP,V || 1770. 

λέγουσι (λέγουσιν P,) νῦν AP,V || λέγουσιν 'W || ἢ τῇ ταυρέα omm. APP,V || 

1772. |n cod.is W ἀραιοτέροις «t in ras. || 1778. διαστήματι P, (certe); διαστή- 

μασιν W || παραγγέλει P, παραγέλου ex παραγγέλλει Ψ' || ἐξίσου M, εξίσου W, 

icov V || 1776 —1777. τὸ δὲ σφίγγεσϑαί ἐστι (σφίγγεσϑαί ἐστὶν W) τὸ] ὅ ἐστι 

[p- 72. M.] 
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do. 



Soo C Hosen. C RXEEDS Grec NEN χαὶ παραγγέλλει" ad latus 
stringe, ror ἔστι Otxdoyot ad decarchas, πεντάρχαι" ad 

pentarchas, τετράρχαι" ad tetrarchas. χαὶ σρίγγονται πλευρον 
πρὸς πλευρῶν πάντες ἐγγίζοντες, ui xaS' ἑγὸς ἼΩΝ ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸν 

μέσον τύπον, τοῦτ᾽ ἔστι τὸν ϑανδορόρων, ἑχατέρωσεν συνγεύοντες, 
ὑπερ ὁεὶ χαὶ ἐπὶ τῶν μερῶν γίνεσδπαι. συντόμως γάρ ἡ τοιαύτη, καὶ 
εὐτάκτως γίνεται σρίγεις. ὥσπερ δὲ οἱ θεκάρχαι ἰσοῦντοι, οὕτως 

χριὶ καὶ τοὺς τετράρχας ἤτοι οὐ ραγοὺς ἰσοῦσξδαι" αὐτῶν γὰρ σγιη- 
γομέγων κατὰ Aóyor, x&v λιποταχτήσωσι» ὃν ταὶς συμβολαῖς οἱ 

CONSTITUTIO VII. 

j I 5 « 

δὲ σφίγγεσδαί ἔστι τὸ πυχνούσπδαι, ἵνα xoi χατὰ 
πλευρὰς καὶ κατὰ ὦμον ἀλλήλοις ἐγγίζωσι. παραγγέλλει 
δὲ xarà πλευρὰν σφίγγε, τοῦτ᾽ ἔστι δεχάρχαι 
σερὸς δεκάρχας, πεγτάρχαι πρὸς πεγτάρχας, 
τετράρχαι σρὸς τετράρχας. xad σφίγγογται πάντες, 
ὡς εἴρηται, πλευρὰν πρὸς πλευρὰν ἐγγίζοντες. οὐχ ἐπί 

3' δρὸς δὲ μέρους σφίγγονται, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸν μέσον 
/ 2 2 » E z . ΓΝ c : 2 

τόπον, TOUT ἔστι TOY ÜarÓopogor, ὥστε Ev2er xa- 
- 9 - z 

κεῖδεν αὐτοῦ γίγεσξαι. OvrrÓuOG γὰρ xal εὐτάκτως 7) 

τοιαύτη γίγνεται σφίγξις. ὥσπερ δὲ ot δεκάρχαι ἰσοῦνται 
5 34-7 * , €, 

€» ἀλλήλοις κατὰ μέτωπον, οὕτως πρέπει καὶ τοὺς τε- 

τράρχας ἤγου» τοὺς οὐραγοὺς ἰσοῦσξπαι ὀπίσω τοῦ ὁρ- 
δίνου. αὐτῶν γὰρ σφιγγομένων κατὰ λόγον, x&r λιπο- 

ΑΡ,, ὃ ἔστε || 1777—1718. κατὰ πλευρὰς. . . ὦμον] ὄπισϑεν καὶ ἐκ πλαγίου 

AP,V || 1778. ἐγγίζωσιν 'W, ἐγγίζουσι VN. || παραγγέλει P,V || δὲ iteratur in 

P, || 1779. σφίγγεσϑαι M. W || 1782. πλευρὰ πρὸς. πλευρὰ (πλευρὰν W) MW || Pro 

πλευρὰν altero A πλευρὰ || 1782 —1783. ἐπιϑεγὸς M, cni/[evóc W, ἐπὲ ἑνὸς A.V, 

ἐπιενὸς P,; cf. Kühner-Gerth? |. 496. || 1788. ἐπὶ τῶν μέσων τόπων AP,V || 
1784. τῶν W APP,V || 1786. oqí//y&e 'W || 1187. iv omm. AP,V || 1788. 
πίσω) τοὺς ὀπίσω AP,V || 1789. 1790. λειποταχτήσωσι"" A, 

1780 

1785 



x 
» Ὁ ἃ 2 ο OB Ἢ. Δ. P - 
ἔμπροσδεν, κωλύονται Dm πυτῶν εἷς τὰ ὑπίσω τρέπεσξαι. (..... 

"ἡ ἡ : ) 

AINE ELS καὶ παραγγέλλει.) iunge, — καὶ opíyyorrot κατ 
) ' 7 n ' ' γ « ͵ - ' ᾿ ' 

οὐρᾶν συμβάλλειν. καὶ μετα τὴ» ἀκριβὴ πύκνωσιν τὴς κατὰ πλευρᾶν 
^ t. 2 “- - , εἴτ 2 2^ € 

“μάλιστα σφρίγξεως Er TQ περιπατεῖν SEIUXVOLLÉTOUC, OT ὧΥ ἡ τοξεία 
x 7 ES T wis . , - 

ἄρχηται γίνεοσξσεαι, παραγγέλλει" percute, — χαὶ estuzAOLEevor Ton 
ς - - 2 M 2, , Y 

δεχαρχῶν καὶ πενταρχῶν ἐπὶ τὰ ἔμπροσδεν καὶ σκεπόντων TO 
- UA A c - τ ' e 

faorGr κεραλὰς καὶ μέρος τῶν τραχήλων τῶν ἵππων μετὰ τῶν σχου- 
/ 2 - ^ A 3 2 ^ 

ταρίων αὐτῶν καὶ τοὺς κοντοὺς αἀναβασταζόντων ἕπὶ τοὺς ὥμους, 

CONSTITUTIO VII. 

τοῦ ταχτήσωσιν ἕν ταῖς συμβολαῖς οἱ ἔιιπροσξεν, κωλύονται 
ὑπ᾽ αὐτῶν εἰς τὰ ὀπίσω τρέπεσξαι. 

29. Ἑτέρα δέ, ὅτ᾽ ἂν σφίγγωνται κατ᾽ οὐράν. OU 84ε1ν.τ8.». 
γὰρ μόνον τὸ πλάτος τῆς παραταγῆς δέον σφίγγεσξαι, 
ἀλλὰ καὶ 'τὸ πάχος αὐτῆς, πολλάκις ἀλλήλοις κατὰ 

us τοὺς ὥμους ἐγγίζοντες. : 
80. | Ἑτέρα δὲ κίνησις, ὥστε uera τὴν ἀκριβὴ πύ- 

xroGtr τῆς κατὰ πλευρὰν ιιάλιστα σφίγξεως πεπυκτο- 
μένους περιπατεῖν, ὅτ᾽ ἃν ἡ τοξεία ἄρχηται γίγεσδξαι" 
καὶ παραγγέλλει" πάταξου, --- καὶ ἐπικλιγομέγνῶν TOY 

wo δεχάρχω» xai πεγτάρχω»; ἐπὶ τὰ ξιιπροσξὲν καὶ σχε- 
πόγτω» τὰς ἑαυτῶν κεφαλὰς καὶ μέρος TOT τραχήλον 
τῶν ἵππον μετὰ τῶν GxOvrGQlor αὐτῶν καὶ τὰ XOT- 
τάρια ἀγαβασταζόντων ἐπὶ τοὺς τους xai ὑποκχρουπτο- 

. €. 144. [SU] ex 

1792. σφίγγονται P, || 1792—1793. xci κατ᾽ οὐρὰν (xerovoar W, xcrov- 

ρὰν P,V) WAP,V || 1794. Verba inde ab ἀλλὰ usque ad πολ]λάκις oblitte- 

rata sunt in W || xei iteratur in V || ἀλλήλους A. || 1795. ἐγγίζοντας A.P,V || 

1797—1798. περιπατεῖν πεπυχγωμένους (πεπυκνωμένος P,V) AP,V || 1799. 

Verbi παραγγέλλει: syll-m δὲ in ras. habet W || ἐπικλιμένων M || 1802. τὰ 

omm. M W || 1803. óovc| ἵππους P, 
20 
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c NS ς , - 2 ὴ ͵ 

ὡς τὰ ξανδὰ ry, καὶ ὑποκρυπτόντων τοῖς σχουταρίοις ἐπελαύνειν 
» ^V Y 3j Y wc ey - 

εὐτάκτως τρισπόδῳ μόνῳ καὶ μὴ βιαίως, ἵγα μὴ τῇ οξύτητι τῆς 
/ . * - € p M 72 - cer ? 2 9 / S 

ἐλασίας διαλυδῇ ἡ τάξις πρὸ μίξεως χειρῶν, ὕττέρ ἔστι» ἐπικίνδυνον, 
LY * / er A / r7 ͵ 

— τοὺς δὲ ὀπισϑεν, ὅσον τοξύται εἷσί, τοξεύειν. 
E Y — 2 [$ ς ' 2" Dy C , C * 

D. ᾿“πιδιώκειν ὁτὲ σὺν ἑλασίᾳ ὡς χούρσωρας, Ort συντετα- 
, N 5 ' € ΄ ,ἡ “ 

γμέγως ὡς δηγένσωρας. xoi εἶ μὲν ὡς κούρσωρας, παραγγέλλει" 
3 c C 37 / 7 * - CEN ἢ / ᾿ 

cursu mina, — χαὶ ἕως troc σημείου quxoAovstirv OUr ἕλαοίᾳ" 

CONSIDBDUIBIO OVIME 

- 3) [i 9 

uéror uera τῶν σχουταρίω» ἑπελαύγει» εὐτάκτως τρι- 
. » , - ΄ 

πόδῳ uórQ ἤγουν κιγήμιατε συμμέτρῳ, τῷ λεγομέγῳ 
Ξ 1 Ἴ / UR SUN» 

κάλπᾳ, καὶ μὴ βιαίως τρέχειν, ἵνα wp τῇ οξύτητι 
- 5 j . - c Lu M . - €/ , 

τῆς ἑλασίας διαλυϑῆ ἢ τάξις πρὸ μίξεως. χειρῶν», οστὲρ 
ἔστι» ἐπικίνγδυγον, — τοὺς δὲ ὄπισϑεν, ὅσοι τοξόται 
εἰσί, τοξεύειν. 

291 τὴν ὦ ΠῚ EO NU o 91. Ἑτέρα δὲ χίγησις, ὥστε ἐπιδιῶχει» ὁτὲ μὲν OU) 
3. - E “σ 7 

ἑλασίᾳ ὡς κούρσωρας, οὖς οἱ UT προχλάστας ACyoU- 
V YN € J , es m 

Ow, ὁτὲ δὲ συγτεταγμένως Og OupérooQac, οὖς ἡμεῖς 
e - 3) 5 M c / A 

καλοῦμεν ἐχδίκους. καὶ tL μὲν Og xovQOOQQs χρὴ 
κινεῖν, παραγγέλλει" δρόμῳ ἔλα, — xoi ἕως ἑνὸς 

9 -Ἥ 9. ) 3 ν ΔῊΝ 

iuAMoo ἀποκιγοῦσι σὺ» ἑλασίᾳ᾽ εὰν δὲ ὡς διφέγσωρας, 

1804. ἐπελαύνει M, ἐπελαυγει», W || εὐτάχτω A, ἀτάκτω P, ατάχτω V || 

1804—1805. Verba τρίπ. 4. ἤγ. omm. AP,V; ad τριπόδῳ cf. Urlichs- Müller 

133. || 1805. συμμέτερω κινήματι A P,V || 1806. κάλπα codd. || ἰσχυρῶς A P,V || 

1807. 808, ὕπέρ ἔστω MA, ὁπὲρ ἑστι)» W, ὅπερ ἐστὶν P,V || 1808—1809. 

Verba ὕσο ..... τοξεύειν  oblitterata in W || 1810. ἕτερα V et sic bis 

superius || &u διώκει, V || 1810—1812. ὅτε «£r, — ὅτε δὲ codd. || 1811. xovo- 

σορας M. W || 1812. διφένσορας M. W || 18183. κούρσορας M. W || 1814. παραγγέλλειν 

M. W A, παραγγέλει P, || 1815. cozurovot" (" posterius addito) W, ἀπὸ κινοῦσι 

V, ἀποκινῶσι A. || συνελασία ΝΙΝ || διφένσορας MW, διρένσωρα Pi. 

1805 

1810 

1815 
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ἑὰν δὲ ὡς ÓOnpévooQoac: cum ordine seque, — xai «xoAovSeir 

gorvreroAquervoc. 

6. “Ὑποχωρεῖν ὀλίγον καὶ πάλιν αἀντιστρέγεσξδαι. καὶ ὅτε μὲν 
ϑέλει ὑποχωρῆσαι ὃ κούρσωρ, κράζει" cede, — xal ὑποχωρεῖ (συν) 
2* / € ex 2^ 4 ^5 ἄρ Ἐ τῷ ' , ᾿ 

ἑλασίᾳ ὡς ἕν ἡ δεύτερον σοαγιττοβύλον ἐπὶ τοὺς δηγένσωρας. καὶ 
* p, . ) ) ^ 

πάλιν κράζει" torna, mina, — xai &rSvT00T0Cp0vOtr ὡς ἂν εἶ zoco 
- 2 / - - qe ^7 N ΄ 2 

τῶν ἐναντίων. καὶ τοῦτο ποιεῖν πολλάκις μη μόνον ἑπὶ τὰ πρόσωπα, 
Jexe x * - 4 2 - A , c 3N 90 NN δὶ " 

ἀλλὰ καὶ δεξιᾷ καὶ ἀριστερᾷ, καὶ πάλεν ὡς ἂν εἰ ἐπὶ τὴν δευτέραν 
Ἧς CUN ^ 2 ) - S 7 " GIN A - 

τάξι». καὶ ὁτὲ μὲν ἕν αὐτῷ διαλείμιατι ταύτης, οτὲ δὲ ἕν τῷ 
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παραγγέλλει»: μετὰ τῆς τάξεως ἀκολούϑδει, — καὶ 
2 - / 

αἀχολουξοῦσι συγτετα) UÉYOG. : 
82. “Ἑτέρα δὲ κίνησις, ὥστε ὑτοχωρεῖ ὀλίγον καὶ 

πάλι» ἀγτιστρέφεσξαι. χαὶ ὅτε μὲν δέλει ὑποχωρῆσαι 
Ó κούρσωρ, χράζει" τύπτε, — καὶ ὑποχωρεῖ σὺν ἐλασίᾳ 

e » j ͵ 5 

ὡς tr ἢ OeUreQor σαγιττοβόλον ἐπὶ τοὺς διφέγσωρας. 
^ ς L δ 2) s 

(καὶ) πάλι» χράζει᾽ στράφου, ἔλα, — καὶ ἀνϑυπο- 
» 5 - 5 - τ 

στρέφουσι» ὡς ἂν εἰ κατὰ τῶν EravTÍOT. καὶ τοῦτο ποιεῖν 
e , 2 ^ E 344 ^ τα - 

πολλάκις μὴ μόγον ἐπὶ τὰ πρόσωπα, ἀλλὰ καὶ δεξιᾷ 
3 - , » 21m) ' ΄“ς , o 

xa ἀριστερᾷ, καὶ πάλι» Oc ἂν εἰ ἐπὶ τὴν» δευτέραν τάξι». 
EJ 3 € - d V j 

καὶ ποτὲ μὲν» ép αὐτῷ TQ διαλείιι ματι ταύτης, ποτὲ δὲ 

1816. παραγγέλλει MEW, παραγγέλειν P, || ἀκυλουϑεῖν P,V || 1817. ἄκο- 

λουϑουσι W || 1820. In P, post χούρσωρ interpungitur; quod commendavit etiam 

Scheffer || ὑποχώρει A. P,V || συνελασία MW || 1821. σαγιτοβόλον A P,V. || διφέν-- 

σορας M, διφενσορας Ἢ || 1822. καὶ ex Urbicio inserui || πάλι} A P,V ὅτε 

δὲ ϑέλει πάλιν ἐπὶ (ἐπι A) τοὺς ἐναντίους ὑποστρέψαι || στάφου V || 1828. ὡσανεὶ 

eodd.; item infra || 1823—1824. Inde a χαὶ τοῦτο usque ad ἐπὲ τὰ scriptura 

cod. W. evanida || 1824. πρόσωπα ego ex Urbicio, πρόσω M. W, ἔμσιροσϑεν A PíV || 

1824. 1825. Cf. ad vs. 889 dicta; -€ codd. || 1826. διαχωρίσμαιι A.P, V | 

1826—1828. Pro ταύτης... .. ἐχϑρῶν ATP,V τῆς αὐτῆς δευτέρας παρατάξεως 

20" 

87.[ν».14.Μμ1 
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μεταξὺ αὐτῆς ἐξελίσσεσξιαι καὶ ἅμα ὁρουγγιστὶ ὁρμᾶν κατὰ Tan 
2 - 2 ' - , M M x f. "n 

éySQuv. ἐν δὲ ταῖς γυμνασίαις τοὺς κοντοὺς Gro βασταζομένους 
» ' n4 e ' C Ber - , ' , 

ἔχειν καὶ μὴ εἷς πλάγιν, ἵνα μὴ οἱ ἵππον ἕν τῇ ἕλασίᾳ ἑμποσίέ- 

ἕωνται. 
Fr Z Q , 3 - Y S E - er 

(. Μετατίδεσδαι συντεταγμένως ἀριστερᾷ καὶ δεξιᾷ, ὅπερ 
ς Rs * NE. " c : 2 3 / .2 s 2 - 

ἁρμόξει πλαγιορύλαξιν» καὶ ὑπερκερασταῖς. καί, (εἶ μὲν ἀριστερᾷ 
μετατίξεσξδαι βούλεται.) παραγγέλλει" despone' senestra, εἶ 

xoi μετατίξδεται, ei μὲν ἕν ϑάνδον δὲ δεξιᾷ despone dextra, 

1 Off. Glossae. Latino-Graecae : destingit, destinctio, despalat, destulit. 
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ἐν τῷ μεταξὺ αὐτῆς ἐξελίσσεσξαι, καὶ ἅμα δρουγγιστὶ 
jyovr ὅμοῦ ὁρμᾶν κατὰ τῶν ἐχξρῶνγ. €r δὲ ταῖς yvura- 
σίαις τὰ κοντάρια ἀγαβασταζόμεγα ἔχει» δεῖ καὶ μὴ 
εἰς πλάγιον, ἵγα μὴ οἱ ἵσστοι €y τῇ ἑλασίᾳ ἐμ:τοδίζωνγται. 

33. “τέρα δὲ κίνησις, ὥστε μετατίξεσξαι συγτετα- 
γμέγως ἀριστερᾷ καὶ δεξιᾷ, ὅπερ ἁρμόζει πλαγιοφύλαξιν 
καὶ ὑπερχερασταῖς ἤγουν» τοῖς ἐπὶ τὸ χυχλῶσαι τὴ» τῶν 
πολεμίων παράταξι» τεταγ μένοις ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ μέρους, 

ὥσπερ χέρας" καὶ παραγγέλλει, εἰ μὲν ἀριστερᾷ μέετα- 
τίξεσδαι βούλεται" κατάφερε πρὸς τὰ ἀριστερά, 
— εἰ δὲ δεξιᾷ μετατίπεσδαι" κατάφερε πρὸς τὸ 

δεξιά, — καὶ οὕτως μετατίξεσξαι, ξὰν μὲν Er βάνδογ f£ 

δρουγγιστὶ ἤγουν (ἢ γὰρ V) ὁμοῦ ἐξελίσσεσϑαι, ποτὲ δὲ ἐν τῷ μεταξὺ τῶν (τῆς 

P,) δύο (B P,V) παρατάξεων (παρατάξεως P,) διαστήματι habent [[1880. ἐμποδέ- 

ζονται P, || 1832. V. ad vs. 889; -& codd.; item 1835 et 1887 || πλαγιοφύλαξι 

A P,V || 1834. τεταγμένους P, || 1835. ὥσπερ κέρας omm. AP,V || παραγγέλει 

P,V || 1885—1836. Verba μετατέϑεσθαι. .. . ἀριστερά omm, P,V || 1837. 

δεξιᾷ---1888, μὲν] Haec tantum verba possunt legi in W: μετατίϑεσϑαι κατά- 

φερε | οὕτως μετα | μὲν ||| Verba, χατάφερε. . . . μετατίϑεσϑαι om. P, 

1830 

1835 
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F 4 M e M X . , € / - UJ 3 ; x 

ἔστί, τὸ ἕν, εἰ δὲ πλείονα, ὁμοίως τοῦ ÉrOG μετατιδεμέτου" χαὶ 
τ ἢ, ὦ q.€ s Q? κ᾿ ,ὕ - " 1 

τὰ λοιπὰ ὁμοίως καὶ ἕν βάνδον ποιοῦσι". 

8. Μεταλλάσσεσδι αι "Ort μὲν ἕν οἷς ἵστανται τόποις, "Ort 
ἘΝ , - t 2*5 , Ἴ ^ 

δὲ καὶ τὸ μέτωπον τῆς παρατάξεως ἀλλάσσοντες. εἰ uer yàp aipri- 
E c1 E * 4 ᾿ 

διασμός τις γένηται Um EySgor κατὰ νώτου ἐπιρερομένων, παραγ- 
45) ἢ , ς e 2 - - k] γέλλει" transfurma, — xa, ὡς ἵστανται ὃν τοῖς τόποις αὐτῶν, ἐπὶ 
2 Y . - Yd Y - 

ovgar ϑλέπουσι τῶν ϑανδογόρων μόνων μετὰ TOY ἀρχόντων εἷς TO 
τ ITA 1 ; ων. εἶ δὲ StÀnS y Sou 92 OTLS 51; καὶ οὐραᾶν μέτωςτον ἑἐρχομένων. εἶ δὲ σλῆδος ἐχρῶν émvparr osustr, 

M * o; i] . 

τὸ transmuta λέγεται, — xai χατὺ fürÓor μετατίξενται. 
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ἐστί, τὸ ἕγ, εἰ δὲ πλείογα, óuoloc τοῦ ἑνὸς μέρους uera- 
io τιπεμέγου" xal τὰ Aout ὡσαύτως χατὰ £r ϑάγδον ποι- 

οὔσινγ. 

54. “Ἑτέρα δὲ χίγησις, ὥστε μεταβάλλεσξαι ποτὲ μὲν 39. 
&r οἷς ἵστανται τόποις, τοτὲ P τὸ Qa pe [p. 55. M.] 
παρατάξεως ἀλλάσσογτες. ἐὰν e. 145. 

1945 ΣΙ ς yér ηται ὑπὸ ἐχξρῶν xard γώτου ἤ) ovr ὄπισξεν ἐπι- 
φερομένων, παραγγέλλει: μετασχημάτισογ, — καί, ὡς 
ἵστανται £Y τοῖς τόποις αὐτῶν, ἐπὶ οὐρὰν ὄττισξεν 8λέ- 
πουσι τῶν ϑαγδοφόρων uórOT UtTG τῶν ἀρχόντω» εἰς 
τὸ χατιὶ οὐρὰν μέτωπον éggouéron. εἰ δὲ πλῆδξος 
ἐχρῶν ἐπιφανῇ ὄπισξεν, πττιαραγγέλλει" μετάλλαξογ, 
— xai τότε μετατίξεγται χατιὰ βάνγδογ. 

185 

1839. ἐστι) ἢ P,V || 1840. ὡς αὕτως M. W, ὥς αὕτως P,V || 1842. μετα- 

βάλλεσϑαι idem esse atque μεταλλάσσεσϑαι docent Asclepiodohis X 8, Aelianus XXV, 

2—4, Anon-Byz. saec. V. XXII, 6, 7, ,Ined. Tact. Leonis" XLI, 5. Ceterum cf. VII, 
77 || 1844. αἰφνηδιασμὸς W || 1845. τίς P,V, τ A || κατὰ vórov ἤγουν omm. 

AP,V || 1845. 1846. ἐπερχομένω" AP,V || 1847. 1848, λέπουσιν 'W AP, V. 



41. 

^t » / "nes - 7 N , 

9. Orr ov νον, 14 2... M. ἐπὶ pu]xoc: OgOIPEDEUY 
à 7 » τ 2 SUA - 2 1 n τ 

xul γυμνάζειν» ἀναγκαῖόν ἔστι τὸ τάγμα (τοῦτο γὰρ πρὸς μόνηι 

συμβολὴν καὶ ὠϑησι» γρήσιμεον τυγχάνει), αλλὰ χαὶ δρουγγιστὶ συμβολὴ» καὶ cnow yQnout yyoret), oM, xo Ogovyye 
2 τ MEC, ͵ Yi 2c ΄ , p . 

*"raooorrac γυμνάζειν xai ἐξελαύνειν £m. εὐπείας, καὶ κύκλους δια- 
- H . M V € 2 ὔ Y i] 

φόρους, πρῶτον μὲν διο τὰς ὑποχωρήσεις xol orriorQogac, εἶτα δια 
' 5 3 € 2 - /v Ji A 3S SEAT ' 

τας αἱρνιδίους κατὰ τῶν ÉySQO0r δρόδους, Aowror δὲ καὶ δια τὸ 
-- . " 2 - ? ' c 2 c ' 

συντύμως τοῖς Otouéroic  émiBonSeir. εἰ γὰρ οὕτως CCi0SO00t TG 
τάγματα, ἑτοίμως ἔχουσι καὶ εἷς δηγένσωρας καὶ εἷς κούρσωρας καὶ 

^ M: 7) 
εἷς ἑκάστην γρείαν τάσσεσϑαι. 

ΟΣ ENS / NO κι ὉΠ Ξ ἜΝ ΕΣ. 10. Τῆς οὖν τοιαύτη: γυμνασίας κατορδουμένης εἷς τὰ πλείονα ἢ 
, [4 - € * ' M 

καὶ εἷς πάντα (tmo) ινώσκουσι» οἱ στρατιῶται ὡς πούβλικα, διὸ (γὰρ) 
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N22) . 2U σις - Bj 

35. Ov uóror δὲ ἐπὶ μῆκος ὀρδιγεύει» καὶ γυμνάζειν 

ἀγαγκαῖόν ἐστιν, ἀλλὰ χαὶ δρουγγιστὶ τάσσογτας γυ- 
« LY S ix 5 : o e 3 

urdtCur χαὶ ἐξελαύνει» em εὐξείας, καὶ χύκλους διαφό- 
- ' 2j E 

ρους, πρῶτον μὲν διὰ τὰς ὑποχωρήσεις καὶ ἀγτιστροφᾶς, 
5 . n S - 5 - p e 

εἶτα διὰ τὰς αἰφνιδίους xara τῶν ἐχξρῶν ἐφόδους, λοι- 

«Or δὲ xai διὰ τὸ συγτόμως τοῖς δεοιιέγοις ἐπιβοηδεῖν. 
εἰ γὰρ οὕτως ἐξισξῶσι τὰ τάγματα, ἑτοίμως ἔχουσι καὶ 
εἰς χούρσωρὰς ἤγου» προχλάστας ἢ προμάχους καὶ εἰς 

διφέγνσωρας ἤγου» ἐχδίκους ἢ ϑοηδούς καὶ εἰς ἑχάστῃγ 
/ 5 ΞΞ 

χρείαν τάσσεσϑαι. 
36. Καὶ τῆς τοιαύτης οὐ» γυμγασίας κατορξουμέγης 

εἰς τὼ πλείογα, εἰ xad μὴ πάγτα (arma) δὴ γεγώσχουσι} οἱ 

1858, ἀναγκαῖον ἐστὶν MW AV || 1858. ὄναγκ. .. .. γυμνάζειν om. P, || 

1854. Ex his verbis in W — folio inferiore scisso — haec tantum possunt legi: καὶ 

s&eAaÜv& | ευϑει | ovc διαφό || 1856. αἰφγηδίους M. W || 1858. ἑτοίμως ἔχουσιν W || 

1859. χούρσορας M. W A. P,V || 1860. διφένσορας M. W || εἰς omm. A P,V || 1863. 

καὶ om. solus M || πάντα inserui (cf. 1889), δὴ pro δεῖ scripsi || 1863—1864. Verba δὴ 

1855 

1860 
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τῶν ciQnuéror ἑννέα τούτων κινήσεων" πρὸς πᾶσαν γρείαν ἑτοίμως 

χαξίστοανται το τάγματα, εἶτε εἷς κούρσωρας, εἴτε εἷς πλαγιορύ- 

λακας, εἶτε εἷς ὑπερκεραστὰς χρεία ἀγορισδῆναι, ἕν ovrijSeíq. πάσης 
τάξεως γενόμενα. 

ll. ἀναγκαῖόν ἐστι λοιπὸν xci τὴ" πρὸς ἄλληλα τὰ βάνδα 
συμγωνίαν καὶ τόξι» ἐδιίζεσδαι, ὡς ἐπὶ παρατάξεως, ἀλλ᾽ ἵνα uin 

πουβλικίζηται ἡ πᾶσα παράταξις τοῖς ÉySooic. οὐδέποτε γὰρ χρὴ 
πρὸ τῆς μάχης τὴ; πᾶσαν τάξι» ἕν τῷ ἅμα, τούτ᾽ ἔστι» εἷς πρώτην 
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στρατιῶται (οὐ [y&Q] δεῖ πάγτα πουβλικίζεσσαι, διὰ τὸ 
Up τοῖς ἐχϑροῖς γιγώσχεσπαι)" διὰ γὰρ τῶν εἰρημένων 
τούτω; €rréG DUI πρὸς πᾶσαν χθείαν ἕτοιμα γί- 
γογται τοὶ αὐτῶν τάγματα, xa εἰς κούρσωρας χαὶ εἰς 
διφέγσωρας xa εἰς πλαχιοφύ λακας καὶ εἰς ὑπερχεραστάς, 
ὅτε χϑεία γέγηται, ἀφορισξῆγαί Ti GG αὐτῶν, ἔν συγη- 
Ξείφ. sono τάξεως yevóuera. 

37. ᾿2“γαγκαῖον δέ ἔστι λοιστὸν xoà τὴ» πρὸς ἄλληλα 
τὰ βάνδα συμφωνίαν» καὶ τάξιν» ἐπίζεσπαι, ὡς ἐστὶ 

παρατάξεως, ἀλλ᾽ Vra, ὡς εἴρηται, μὴ φαγερὰ γίνηται ἡ 
πᾶσα ἔχταξις τοῖς ἐχϑροῖς. οὐδέποτε γὰρ (χρὴ) πρὸ τῆς 

» . ὍΣ - ( - 3 5 

εμάχης τὴ» πάσαν» τάξιν ὃν τῷ ἅμα, τοῦτ ἔστι» εἰς 

γινώσκουσιν οἱ στρατιῶται (quae ego dedi titubans) omm. AP,V, γινώσκειν 

τοὺς στρατιώτας M.W, quam ad constr. cf. vs. 2046. || 1864. Pro πουβλικίζεσϑαι 

in AP,V traditur: φαυλίζεσθ αἱ (ἀφαυλίζεσϑαι A) καὶ δημοσιεύεσθαι (δημοσιεῦσϑαι 

A) || 1864. γὰρ eieci; in 1865. omm. M. W || 1866. 1867. γίγνονται A. || 1867. 

xoóocooa; M. W || 1868. oq. ἔνσορας M. W || 1869. Ex verbis cq. τ. αὐτῶν leguntur 

tantum syllabae ἀφορισϑη et τῶν in W || ἀφορισϑῆναι τινὰς codd. || 1870. 

Voeabula τάξεως γενόμενα oblitterata in W || 1871. δὲ ἐστὶν P,V || ἐστεν 

W || 1873. VII, 36 || γένηται P,V || 1874. χρὴ omm. MW A, πρέπει P,V || 

1875. τῆς πᾶσαν (πασαν V) τάξιν P,V || ἐν τῷ om. P, 

42 .[p. 76. M.] 
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. / GAS "n , » * € » 

καὶ δευτέραν, διὸ γυμνασίαν μόνη» τάσσει», Y πλαγιοφύλακας ἢ 
€ ^ ^ ^ 2 ) - 3 * 2 2 4 

ὑπερκεραστὰς ἢ τοὺς ἕν αὐτοῖς δρουγγιστὶ λανδάνοντας ἢ ἕνέδρους 
2 3 - M A] - , - €, ὁ) 2^ 

“με αὐτῶν. τῶ γὰρ τοιαῦτα οτρατηγιᾶς AO AOT. ἢ τάξεως εἶναι, 

ME λικίξεσδαι ἐν ταὶ ΣΝ orum δ Y &seQ προπουβλικίζεσξεαι ἐν ταὶς γυμνασίαις OU συμφέρει, ἀλλο προς 
᾿ ' ' . π 2 - ΄ - 

TO παρὸν XQTO. τὴ» “ απαντῶσαν χρείαν «τονεῖγ. 
- 4 " Du t ^ » 

19. Ati τοίνυν εἴτε xoa$' ἑαυτὸ τὸ βάνδον γυμνάξεται, εἰτὲ 

μοῖρα, εἶτε μέρος, eire xoi ἡ πρώτη παράταξις, ἕν τρισὶ μέρεσι 

τάσσει». καὶ εἶ μὲν βάνδον ἐστὶ τὸ καϑ᾽᾿ ἑαυτὸ γυμναζόμενον, τοὺς 
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πρώτῃ» καὶ δευτέραν παράταξιν» διὰ γυμγασίαν μόνην 
τάσσειν», ἢ πλαγιοφύλακας ἢ τοὺς ὑπερχεραστὰς AEy0- 
μέγους ᾿ τοὺς δρουχγγιστὶ χαὶ λαγξαγόγτοως προσπί- 

πτογταὰς ἢ ἑγέδρας ἤγουν ἐγχρύμματα. τὰ γὰρ τοιαῦτα 
στρατηγίας. μᾶλλον ἐπιτηδεύματα εἶναι. χατὰ τῶν Vs gor 
ἢ τάξεως, ἅπερ προπουβλικίζεσξαι ἕν ταῖς γυμνασίαις οὐ 
συμφέρει, ἀλλὰ [τότε] πρὸς τὸ παρὸ» χατὰ τὴ; ἀπαν- 
τῶσαν χρείαν ποιεῖν. 

38. Πρέπογ oUr, εἴτε xaS' ξαυτὸ τοῦ χόμητος τὸ 
gor, εἴτε δροὔγγος, εἴτε τούρμα, εἴτε καὶ προπαρά- 
τάξις πολλοῦ στρατοῦ ἔστι», ἔν τρισὶ “ἔρεσι τάσσει» 

τοὺς pug καὶ εἰ μὲν Bvov ἐστὶ τὸ xa 

1876. δευτέρα») d P, || γυμνασίας P, || 1877. 1878. λεγομένου P, || 1880. 

στρατηγείας P,V || μᾶλλον καὶ AP,V || ἐπιτηδευμάτων AP,V || 1881. προφαυ- 

λίζεσϑαι AP,V || 1882. τότε inserunt MW || 1882. 1883. ἀπαγτοῦσαν M, 

ἀπαιτοῦσαν W A P,V; in Leonis exemplari Urbiciano sine dubio ἀπαντῶσαν 
legebatur (cf. XIII, 11; XVIII, 48), in codicibus meis traditum est ἄἅπαι- 

τοῦσαν; οἵ, IV, 62; VII, 51; IX, 59 || 1884. καϑεαυτὸ MW || 1885. δρουγγος 
A, δρούγγος P, || τούρμα codd. || 1886. σερατοῦ] λαοῦ P,V; in mge cod. V 

ab ead. m. στρατοῦ || 1887. βάνδον om. P, || ἐστὶν W || 1887. 1888. χκαϑεαυτὸ 

1880 

1885 
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πλείους αὐτοῦ ἐν τάξει χουρσώρων ποιεῖν ἀπὸ δέκα Ocxa καβαλλα- 

οίων ἐπὶ ἁπλῆς ἀκίας ἑκατέρωξεν, t αὐτοὺς" ἰσομετώπους τάσσειν ἐγ 
τάξει δηρενσώρων, ἄλλους re ὀλίγους καβαλλαρίους μέχρι δέκα τάσσειν 
δι᾿ ὄψεως ἐναντίους, ὥστε Tiv συμβολὴν πρὸς αὐτοὺς εἰχάζξεσξδαι. 
κινοῦντος δὲ αὐτοῦ ὡς ἐπὶ μάχης ἐξέρχεσξαι σὺν ἔλασίᾳ τοὺς 

κούρσωρας καὶ γωρίζεσδαι τῶν δηδενσώρων, καὶ τρέχοντας ἐστ᾽ 

εὐξείας ὡς ἕν ἢ δεύτερον uM ὑποστρέρει; ἄχρι τοῦ ἡμέσεως 
διαστήματος καὶ ἐχκλίγοντας ὁτὲ δεξιᾷ, ὁτὲ ἀριστερᾷ τρέχει». * xai 

! αὐτοὺς M, αὐτοῦ ceteri; legendum : ἑκατέρωθεν αὐτοῦ (cf. p. 167), (λλους). 

CONSTITUTIO VII. 

ἑαυτὸ γυμναζόμεγον, τοὺς πλείους αὐτοῦ ἔν τάξει 
xovgOGOQor ποιεῖ; ἀπὸ δέχα (δέκα) καβϑαλλαρίων ἐπὶ 

1890 ἀστλῆς ἀχίας ἔνξδεν χκαχεῖδεν, T αὐτοὺς ἰσομετώπους 

τάσσει» €r τάξει διφεγσώρων, ἄλλους δὲ ὀλίγους καβαλ- 
λαρίους ἄχρι δέκα TdGOtur δι᾽ ὄψεως ἐγαγτίους, ὥστε 
τὴν συμβολὴ» πρὸς αὐτοὺς εἰκάζεσξαι. 

89.} Κιρούγτων δὲ αὐτῶν ὡς ἐπὶ μάχης ἐξέρχεσδποαι 44. c. as. 
ios Οὐ» ἑλασίᾳ τοὺς χούρσωρας xci χωρίζεσξαι τῶν διφεν- 

σώρων, χαὶ τρέχοντας ἐπ᾽ εὐξείας ὡς ἕν ἢ δεύτερον 
«ἰλι» ὑποστρέφει» ἕως τοῦ ἡμίσεως ἐχείγου διαστήματος 
καὶ ἐχχλίγουτας ποτὲ uiv δεξιᾷ, ποτὲ δὲ ἀριστερᾷ 

M, χαϑεαυτὸ W || 1888. πλείονας ATP,V || αὐτοῦ ego titubans, ex Urbicio; 

αὐτῶν (αυτῶν ἍΜ) codd.; num Leonem  Urbicio morosiorem habeamus! || 

1889. χουρσόρων MW || δέκα) τ P,V || δέκα alterum inserui ex Urbicio || 
καβαλλαρίους M. || 1890. καὶ ἔνϑεν AP,V || χακεῖϑεν MP, V, κακειϑὲν W || 

αὐτῶν A V, αὐτῷ P, || 1891. διφενσόρων MW, διφένσωρας P, || 1892. διόψεως 

MW, κατέναντι (xav ^ ἔναντι V) αὐτῶν  AP,V || ὡς ἐναντίους (ἐναντίοις V) 

AP,V || 1894. μάχης ego, μάχην codd. || 1895. συνελασία MW || τοὺς κούρ-- 

σορας M, τοῦ κούρσορος W || κούρσορας AP,V || 1895. 1896. διφενσόρωνγ 

MW || 1897. μίλιον AP,V || 1898. δεξιὰ AP,V ἀριστερὰ W AP, V. 
21 
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(stoicir) τρίτον τέταρτον οὕτως, εἶτα πάλι» κυκλοειδώς ἐλαύνειν καὶ 

μετὰ ταῦτα προστρέχοντας ἕν τῷ μεταξὺ τύπῳ τῶν δηγενσώρων, 

ὅϑεν καὶ ἐξῆλθον, ἅμα τοῖς σρίσι δηφένσωρσιν ἑλαύνειν ὡς εἷς 

ἀπάντησιν» τῶν καταδιωκόντων αὐτούς. οὕτως δὲ ποιεῖν καὶ μοίρας 

γυμγναζομένης" καὶ τὰ μὲν τῶν βάνδων αὐτῆς τάσσει» κούρσωρας, 

τὰ δὲ δηφένσωρας, καὶ πάλι» ἑναλλάσσει» αὐτά, ὁτὲ τοὺς κούρσωρας 
δηφένσωρας ποιεῖ, ὁτὲ δὲ τοὺς δηφένσωρας κούρσωρας, ὥστε πρὸς 

τὴν δοκοῦσαν χρείαν ἑτοίμους αὐτοὺς εἶναι. ὁμοίως δὲ ποιεῖν χαὶ 

CONSTITUTIO VII. 

τρέχειν. οὕτως δὲ stoueiv xai τρίτον xoi τέταρτον, εἶτα 
πάλι» κυχλοειδῶς ἐλαύνει» xol μετὰ ταῦτα προστφρέχον- 
τας €v τῷ μεταξὺ τόπῳ TOY διφεγσώρω», ὕξεν καὶ ἑξῃλ- 

Sor, μετὰ τῶν ὡς £r τάξει διφενσώρω» ἐλαύνει» ὡς εἰς 
ἀπάγτησι» TOT καταδιωκόγτω» αὐτούς. ; 

40. Οὕτως δὲ ποιεῖν xal δρούγγου γυμναζομέγου" 
N M N T / 1 2 e" / ͵ ! N 

 χαὶ τὰ μὲν τῶν θάγδω» αὐτοῦ τάσσει» χούρσωρας, τὰ 

46. 

δὲ διφένσωρας, xol πάλι» ἑἐγαλλάσσει» αὐτά, ὁτὲ τοὺς 
κούρσωρας διφέγσωρας ποιεῖν», ὁτὲ τοὺς Üupéroogac χούρ- 
σῶρας, ὥστε πρὸς τὴ» δοκοῦσαν χρεία» ἑτοίμους αὐτοὺς 
5 εἶγαι. 

41. Ὁμοίως δὲ ποιεῖν καὶ τούρμας γυμ»γαζομέγης 

1900. 1901. προτρέχοντας P,V || 1901. διφενσόρων M.W || 1901. 1902. 

Verba Sev .. .. διφενσώρων om. P, || 1902. μετ᾿ αὐτῶν AV || διφενσόρων 

M'W || 1904. δὲ om. P, || 1905. χούρσορας M W || 1906. διφένσορας MW || 

1906—1907. Verba x«i πάλιν. .... διρένσωρας (prius) om. P, || 1906. ὁτὲ 

ego, iterationem part. ὥστε ferre nolens; ὥστε libri || 1907. χούρσορας MW || 

διφένσορας M.W || ὁτὲ ego, καὶ codd. || διφένσορας M. W || 1907. 1908. κούρ-- 

σορας ἍΠΑΝ || 1908. ὥστε] ἵνα ATP,V || 1908. χρεία» omm. P,V || 1808— 

1909. ἑτοίμους αὐτοὺς sivo] ἕτοιμοι ὦσιν (ὦσι P,V) AP,V. 

1900 

1905 

1910 
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“πέρους qvuraCoutrov καὶ παρατάξεως πρώτης, ὁμοίως δὲ καὶ παρα- 

τάξεως δευτέρας. ἐπισκεπτέον δὲ εἷς τος χυχλοειδεῖς ἑλασίας τῶν 

κουρσώρων, ἔνξα διάρορα βάγδα εὑρίσκονται, ὥστε εἷς δύο ἀρχὰς 

ταῦτα μερίζεσξαι καὶ ἐλαύνειν τὴν ἐναντίαν ἀλλήλων, καὶ T ὑπαν- 

τούσας' τὰς ἀρχῶς τὴν μὲν μίαν ἔξω, τὴν δὲ ἑτέραν ἐσωτέρω τρέ- 

yeu, Fra tuj VOHUHEUULpE τῶν καβαλλαρίων γίνωνται. δεὶ δὲ καὶ 

πλαγιορύλακας xai ὑπερκεραστὰς ἰδίᾳ μετ᾽ αὐτῶν δρουγγιστὶ Aarza- 

iy. leonis apparatum criticum ! 

CONSTITUTIO VII. 

xai παρατάξεως πρώτης χαὶ παρατάξεως δευτέρας. ἔπτι- 
σχέψαι δὲ εἰς τὰς χυκλοειδεῖς ἑλασίας τῶν χουρσώρον, 
ὕστου διάφορα ϑάγδα εὑρίσχογται, ὥστε εἰς δύο ἀρχὰς 
ταῦτα ἀερίζεσπαι καὶ ἐλαύγει» τὴ} ἐγαγτία» ἀλλήλον, 
καὶ T ὑπαντᾶν. τὰς ἀρχὰς τὴ» uer μίαν ἔξω, τὴν δὲ 
δευτέρα» ἐσωτέρω τρέχει», ἵγα um προσχρούματα TOY 
χαϑαλλαρίων γίγωγται. 

49. Δέον δὲ xoi πλαχιοφύλακας xoi ὑπερχεραστάς. 
ἤγου; τοὺς τὰς κχκυχλώσεις. ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ μέρους 

- 2«& 3 - ν » - 

ποιοῦντας ἰδίως uer. αὐτῶν δρουγγιστὶ ἤγουν» πυχγῶς 

1911. καὶ omm. MA || 1911. 1912. ἐπίσκεψαι P,; referendum ad activum 

ἐπισκέπτω; et ἐπισκέπτοντες est legendum pro ἐπισκήπτοντες in Inc. script. saec. X- 

libro De re mil. 46, 22; cf. Urbic, XII, 8, 22, 12 (p. 355) || 1912. xovooóoev M: W || 

1913— 1916. Pro ὅπου... . τρέχει», habet P,: ὅπου διφένσωρα κούρσωρας, ἵνα 

πρὸς τὴν δοκοῦσαν ἕτοιμοι ὦσι" ὅπως τὴν δευτέραν ἔσω τρέχειν || 1915. ὑπ᾿ αὐτὰς 

Meursii codex recte e coniectura, ὑπαντᾶν mei libri; PX e lectione in 

Urbieio depravata (ὑπαντούσας) fecit ὑπαγτᾶν temere || doyUc W || xai τὴν μὲν 

A V || 1916. ἐσωτέρω Meursii codex, ἐσωτέραν M. W, ἔσω AV et (conll. supe- 

rioribus) P, || προσκρούσματα AP, || 1917. γίνονται P, || 1918—1920. E verbis 

ὑπερχ. usque ad δρουγγιστί haec possunt tantum legi in W: ὑπερ | ràc χκυχλω | 

οὔντας | óc | || 1920. μετὰ αὐτῶν ΜΊΑ, μεταὐτῶν PP, || πυκγοὺς MW A V. 
21* 

lod 
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rórror ér αὐτοῖς γυμνάξειν κατά τε τῶν “ακροτέρων ἑκατέρων er 

παρατάξεων εἷς τὸ ἰσοῦσξιαι καὶ μὴ) ἐμπεριλαμβάνεσδιαι os αὐτῶν, 
χατά τὲ τῶν "xorroré£Qur εἷς τὸ τὰς κυκλώσεις ποιεῖσξεαι ὀλίγων 
καβαλλαρίων ἄχρι fróc ἢ δευτέρου βάνδου ἐπὶ ἁπλῆς ἀκίας ἄντι- 
τασσομένων αὐτοῖς ὡς ἑναντίων, ἵνα πρὸς αὐτοὺς χκαγονίζωσι» οἱ 

ὑπερκερασταὶ πρότερον ὑπερκερᾶν αὐτούς" ELX οὕτως οἱ συνόντες 
αὐτοῖς δρουγγιστὶ λανξάγοντες αὐτοὶ μόνοι ἄγνω ὑπεξεργόμενοι 
uera ἑλασίας οξείας τῷ νώτῳ τῶν ἑναντίων ἐπιτίξενται. 

CONSTITUTIO VII. 

χαὶ ὅμοῦ &usumrórror γυμνάζει», λαγξαγόγντων δὲ QU 
48.» ἀγωτέρω εἴποιιε) αἰτίαν, ὥστε εἰς μὲν τὰς τιακρο- 

[». 18. M] τέρας παρατάξεις τῶν ἐγαγτίω;» ἰσούσξαι xo μὴ 
ἑμπεριλαμβάγεσξαι ὑπ᾽ αὐτῶν, κατὰ δὲ τῶν xorrOTÉQOY 
εἰς τὸ τὰς κυχλώσεις ποιεῖσδπαι αἀγτιτασσομέγων «αὐτοῖς τ995 

ὀλίγων» χαβαλλαρίωνγ ἐπὶ ἁπλῆς ἀκίας ἄχρι ἑνὸς ἢ δευ- 
τέρου βϑάγδου ὡς ἐγαγτίοωγ, ἵγα πρὸς αὐτοὺς χαγογίζωσι» 
0L ὑπερκερασταὶ πρότεροῦ ὑπερχερᾶν αὐτοὺς ἤτοι χυ- 
κλοῦν᾽ εἰσ οὕτως οἱ συνόντες αὐτοῖς δρουγγιστὶ ἤγουν» 
ὡς μᾶζα, ὁμοῦ, λαγξαγόντοως αὐτοὶ μόγοι ἄφνω ὑττεξερχό- 1 
μένοι μετὰ ἑλασίας ὀξείας τῷ γώτῳ ἤγου χατὰ τὰ 

ὄπισδεν τῶν ἑγαγντίων ἐπιτίξενται. 

1921. ἐμπιπτόντων ob λανϑανόντων ego, -πίπτογντας et -όντως codd. || δὲ omm. 

P, V || 1221—1922. VII, 37 || Pro δι᾽ ἣν. . . . αἰτίαν AP,V διὰ τὸ μὴ (μη P3) 

“αυλίζεσϑαι τοῖς πολεμίοις habent || 1928. ἐναντίων) πολεμίων P4V || tva. ἰσοῦνται 

MW || 1924. ἐμπεριλαμάνονται M, ἐμπεριλαμβάνωνται W || 1925. αὐτῶν 

AP,V || 1927. χανονίζουσιν P, || 1928, ὑπερχερὰνγν ?P,V || ἤγουν P, || 1929. 

«0? W || εὐϑοὕτως P, V || δρουγγιστὶ καὶ (—-id est) ὡς μάζα habent ,Ined. Tact. 

L." XLV || 1930. óc μᾶζα omm. AP,V || μάζα MW, μᾶζα (cf. Μαζαηβῶλος 

massa 6loss) ego || 1931—1932. τῷ vor .... ὄπισϑεν)] ὀπίσω A P,V. 
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13. αὐταὶ αἱ γυμνασίαι. zai ἁπλαῖ εἶσι" καὶ κοινῶς καὶ ἰδέᾳ 

τὰ τάγματα ἁρμοδίως γυμνάζουσι, καὶ τοῖς ἐχξροῖς ἄγνωστος ἡ 

τάξις βυλάττεται, ὥστε καὶ τος ἄλλας, τὰς ὑποκειμένας, ἔχ περιτ- 

τοῦ χεῖοξαι., χαὶ δεῖ ταύτας ἐγγράγως Θίδοσξδιαι μεράρχαις rS καὶ 

“οιράρχαις, ἐδίέζειν» δὲ τὰς τοιαύτας γυμνασίας ui μόνον ἐν ὁμαλοῖς, 

ἀλλὰ καὶ ἐν δυσβάτοις τόποις ὑιφηλοῖς τὲ καὶ χατωγερέσιν. καὶ ἕν 
- 93; P "RS DI AEeUn I. iue ΡΘΕ ΟΣ. ΕΣ ΤΕΣ DA καιρῷ δὲ καύσωνος καλόν ἔστι γυμνάζει» καὶ ἐξίζειν" οὐδεὶς γάρ 

οἶδεν, τί συμβήσεται. 

! Male vertit Scheffer: Quemadmodum et aliae, quae subjiciuntur, ex abundanti possunt institui. 

Jiedde: ltaque et ceterae, subpositae, supervacaneae sunt. 

CONSTITUTIO VII. 

43. αὑται οὖν αἱ γυιιγασίαι ἁπλαῖ εἰσι" xoà χοιγῶς 
δὲ πολλὰ τάγματα καὶ ἰδίως πάλι» Er τάγμα τι ἄρμο- 
δίως γυμνάζουσι, καὶ τοῖς ἐχϑροῖς ἄγνωστος ἡ τάξις 
φυλάττεται. καὶ δέον σε, ὦ στρατηγέ, ταύτας τὰς γυ- 
μγασίας ἐγγράγως δοῦγαι καὶ τοῖς ὑπὸ σὲ τουρμάρχαις 
xal τοῖς ἄλλοις τοῖς ἰδίᾳ γυμναζομένγοις τάγμασιν, 
ἐξίζει» δὲ τὰς τοιαύτας γυμνασίας ur μόνον &r ὅμα- 
Aoig, ἀλλὰ καὶ ἕν δυσβάτοις τόποις χαὶ εἰς ὑψηλοὺς 

χαὶ εἰς κατωγερεῖς" χαὶ 6r χαιρῷ δὲ χαύσωτος καλόγ 
ἐστι γυμγάζει» χαὶ ἐξίζει» τὸν στραϊτόν" οὐδεὶς γὰρ 
οἶδεν, πότε συμιϑήσεται μάχη xo τί συμβήσεται. 

44. Χρὴ γὰρ οὕτως τῇ» γυμνασίαν ποιεῖσπαι, ὡς 

1933. ὁπλαὶ εἰσὶ ἌΡ, Ψ, ónàoí εἰσιν MA || 1984. r; omm. M AP,V || 

1935. γυμνάζουσι ego ut in Urbicio, γυμνάζωσι M V, γυμνάζεσθαι AP, || 

Inde a] -/«vé£ovo: usque ad 1936. 1937. γυμνασίας litterae evanuerunt in W || 

1935. ἄγνωστος] cf. VIT, 37; sÜyrecrog P,V || 1937. τοῖς] τοὺς MW || ὑποσὲ 

MW V || τουρμάρχας MW || 1940, ἐν om. A || 1941—1942, καλὸν ἐστὶ Α || 

1943. οἰδὲ A P, V. 

49. 

50. 
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Urbicii XII, 8, 11, 2. Ὁρίξονται STORIE OP αἱ αἀκίαι τοῦ τάγματος" 

riréc μὲν ἀριστερᾷ, τινὲς δὲ δεξιᾷ τοῦ βάνδου τοῦ ἄρχοντος τάο- 

σονται. καὶ προπορευομένου τοῦ ἄρχοντος ἅμμα τῷ θανδοφόρῳ xoi 
y , 2 * c - € 

“ανδάτωρι καὶ καμιπιδούκτωρι καὶ τουβθάτωρι ἑπακολουξοῦσι» ὡς 
ὡρίσδησαν οἱ λοχαγοί, πρῶτον οἱ τοῦ ἀριστεροῦ μέρους καὶ τότε 

CONSTITUTIO VII. 

3.74 9 - - ,/ EN X C - à ERN ' , ^ ἐπὶ αὐτοῦ τοῦ πολέμου, διὸ χαὶ ἡμεῖς διὰ τὸ χρήσιμι01 
καὶ τὰ £r χαιρῷ πολέμου ἑγταῦξα εἰρήκαμεν. τὸ γὰρ 

Y 5 τσ 9 

πρὸς τοὺς xivÜUrovc ἐξίζεσπαι ἀγδρειοτέρους τοὺς στρα- 
τιώτας ποιεῖ. 

2 ὃ ) δέ “ , 5 

45. Ἐπεὶ δὲ τῇ» TOY χαβαλλαρίων γυμνασίαν ex 
uégov διεταξάμεξα, χρεόν ἐστι} διιοίως καὶ ΤῊ} TOY πεῖζι- 
XOY ταγμάτων γυμνασίαν σοι διορίσασξαι, ὅσον ἐχ TOY 

9 Ξ 

ἀρχαίων ταχτιχῶν χαὶ 000r ἐχ τῶν γέων παρειλήφαιιεγ. 
€ Ge € 5 - - τ - 

46. Ὁρίζονται τοίνυν αἱ αἀκίαι πρῶτον τοῦ “πεζικοῦ 
τάγιατος, χαπδὼς ἄγω ποῦ ἐσημάγαμεν, ὥστε τάσσεσξαί 

N DE ΕΣ - : vot Ἔν. 
τιγας μὲν αὐτῶν ἀριστερᾷ, TiLYGg δὲ δεξιᾷ τοι ϑάγδου 
ἤτοι τοῦ ἄρχογτος. χαὶ προπορευομέγοι τοῦ ἄρχοντος 
Gu τῷ βαγδοφόρῳ xai τῷ μαγδάτωρι χαὶ ϑουκηγάτωρι 
ἑπακολουξοῦσιν, ὡς ὡρίσξησανγ οἱ λοχαγοὶ ἤγουν οἱ 

1945. δι᾿ 0 A || 1950. χρεία ἐστὶν ΑΙΡ'ῷ || 1950. 1951. πεζῶν AP,V || 

1951. 1952. ἐκ τῶν ταχτικῶν τῶν ἀρχαίων AP,V || 1952. ἐκ τῶν τῶν 

γέων A; in W verba ἐκ τῶν νέων evanida || 1953.88. 46- δ5 verbis hic-illic 

mutatis iterantur XIV 64—72 || Verba 'OgíZovrat τοίνυν αἵ ἄκίαι πρῶτον 

in W oblitterata || ἀχίαι P, || 1954. x«9ó0 P,V || ἄνω zov] ἀνωτέρω AT,V || 

IV 39 || ποῦ W || ὡς ΑΡ,Ψ || 1954. 1955. -σϑαι τινὰς M WP, V || 1955. 
αὐτῶν omm AP,V ||-à MWEP,V, ἐν ἀριστερᾷ (-à, P, V) AP,V; δεξιὰ M W, 

ἐν δεξιὰ A P,V || 1957. μανδάτορι MW || βουκινάτωρι A, βουκινιάτωρι P, V. 

βουκηνάτορι ΜΝ (cf. 748, 973, 1187, 1984. etc.) 

1945 

1950 

1955 
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οὔ δεξιοῦ. γινομένων δὲ αὐτῶν ἕν τῷ τῆς παρατάξεως τόπῳ ἵσταται 

ὁ ἄρχων χαὶ μετ᾿ αὐτὸν ὁ βανδοφόρος, OsiSer δὲ αὐτοῦ ὃ τὴν 
xüsmor βαστάζων καὶ uer αὐτὸν ὃ τὴν τοῦβαν" καὶ παρατάσ- 
σονται * αὐτοῦ ἑχατέρωξεν αἱ ἀκίαι, ὡς ὡρίσδησαν, πρῶτον ἕν 
ἀραιοτέρῳ διαστήματι, ἵγα μὴ συντρίβωνται ὑπ᾿ ἀλλήλων, ἀπὸ 
δεκαὲξ τὸ βάξος, ἔχουσαι καὶ τοὺς φιλοὺς ὄπιϑεν, τὰ δὲ ξίβη τῶν 

κονταρίων ἄνω βλέποντα, ἵνα μὴ ἑμετοδίζωνται vs αὐτῶν. ἔμπροσ- 

Ser δὲ τοῦ μετώπου περιπατοῦσιν ὁ καμ-ιδούκτωρ καὶ ὃ μανδάτωρ, 

CONSTITUTIO VII. 

y - - 2 - 

πρωτοστάται ἢ δέχαρχοι, πρῶτον» OL τοῦ ἀριστεροῦ μέ- 
i9» goUG χαὶ τότε τοῦ δεξιοῦ. 

m d - Ξ) - - 

47. I'wouéror δὲ αὐτῶν £r τῷ τῆς γυμνασίας τόξτῳ 54. 
]) της παρατάξεως ἵσταται ὁ ἄρχων xoi μετ᾿ αὐτὸν 
0 θα» δοφόρος χαὶ εἴτις ἕτερος κατὰ συγνήπειαν, χαὶ 
παρατάσσονται. αι τοῦ ἔνγϑεν xai ἐχεῖσεν αἵ αχίαι, ὡς 

1 ὡρίσξησαν, πρῶτον εν ἀραιοτέρῳ διαστήματι, Vro μὴ 
συντρίϑωνται ὑπ᾽ ἀλλήλων, ἀπὸ (c τὸ βάξος ἤγουν τὸ 
πάχος, ἔχουσαι xoi τοὺς ψιλοὺς ὄπισξεν, τὰ δὲ ξίφη 

τῶν xorraglior ἄγω βλέποντα, ἵνα μὴ ἑμποδίζωνται ὑπ᾿ 
αὐτῶν. ἔιιπροσξε» δὲ τοῦ μετώπου περιπατοῦσι» ὃ μαν- 

τὸ δάτωρ, 0 χαμπιδούχτωρ ἤγουν ὁ ὁδηγὸς τῶν τόπων, ὃ 

1959. δεκάρχαι P, V || οὗ omm. A P,V || 1961. γινομένων ex Urbicio recepi 

el ex cod. W, γενομένων codd. ceteri || 1962. μετὰ αὐτῶν A, μεταὐτὸν V, 

μεταυτὸν P, et W, cuius in mge: ἤγουν δευτερος ἐκείνου legitur || 1964. αὐτοῦ 

ego, αὐτοὶ MW, αὐτοῖς (ad παρατάσσονται relatum) A P,V; αὐτῷ est traditum 

XIV 66 (Mgn.) || αὐκίαι V, αἴκίαι P, (« m. rec. exaravit) || 1966. ἐς΄] x MW, 

δεκαὲξ A || 1907. Post ἔχουσαι interpungitur in P, || In mge folii 57" superiore 

cod. W legitur scholium, cuius e verbis οὐκ ἀπέχουσα legitur adhuc hodie; praeterea 

alterum etiam, e quo haec tantum possunt distingui: στρατιω v | os| 

ἀπε} χ tov | || 1968. ἐμποδίζονται P, || 1970. καμπηδούκτωρ MW. 



[p. 80. M.] 55 : 

€ 

ὁ μὲν τοὺς τύπους ἀνερευνῶν καὶ ὁδηγῶν, ὁ δὲ τοὶ μανδάτα γνώμη, 
τοῦ ἄρχοντος διδούς. 

Ὁ. Ὥστε, εἶ μὲν τάγμα. γυμνάζεται, TOv τοῦ τάγματος ἄρχοντα 
ἔμστροσξδεν -“τεριστίατ εἶν μετὰ μανδάτωρος καὶ ἐπε ἅτώρος, εἶ δὲ 

uégoc γυμνάξεται, “μηδένα ἔμπροσϑεν περιστατεῖν, εἶ μη) τὸν τοῦ 
“έρους ἄρχοντα καβαλλάριον uere. μανθατώρων io, douce 
ρων δύο, στράτωρος ἑνὸς χαὶ σπαδιαρίου ἑνός, καὶ τοὺς * ὀρνυρό- 
ρους, μέχρις οὐ πλησίον τῆς συμβολῆς γένηται ! παράταξις. TÓTE 
δὲ εἰσέρχεσδαι ἕν τῇ παρατάξει ἀσραλῶς, ἕν ᾧ τόπῳ τὸ βάνδον 

! [n Urbieio p. 808. Sch.-i est traditum δοννϑοβορας, ὀρνιβόρας, — hic et infra ὀονίβορας, δονίβωρας͵ 

de quibus editor p. 515 scripsit: ,Existimo (eos) habuisse curam wrmarum, in quas conjieiebantur sortes." 

Adsentirer, si οδρνυάφωρας vel ol pvadágus esset traditum vel rectius οὐρναφόρους. Dubitavit et Dw Cange. 
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uer τοὺς τόπους ἀγερευγῶν xai ὅδηγῶ»γ, ὅ δὲ τὰ μαν- 
δάτα γγώμῃ τοῦ ἄρχοντος διδούς. 

48. Καὶ εἰ μὲν τάγμα ἐστὶ τὸ yvuraCóueror, τὸν 

τοῦ τάγματος ἄρχοντα ἔμιπροσπδε περιπατεῖ" μετὰ 
“αγδάτωρος καὶ καιμιπιδούχτωρος, εἰ δὲ τοὔῦρμα γυμ»ά- 
ζεται, μηδένα ἔμπροσξε» περιπατεῖ», εἰ Ur) τουρμάρχῃν 
χαβαλλάριον μετὰ “αγνδατώρον δύο, “αμπιδουχτώρον 

- 

0vo, στράτωρος ἑγὸς χαὶ σπαπαρίου. ἑγὸς ἤτοι τοῦ τὰ 
ὅπλα TOU ἄρχοντος φέροντος, ἕως oU πλησίον τῆς συμ- 
βολὴς γένηται 7 TauTa ή. τότε δὲ Ev τῇ παραταγῇ 
ἀσφαλῶς εἰσέρχεται, Er ᾧ τόπῳ τὸ ϑάγδο» αὐτοῦ τέ- 
τακται. 

1971. 1972. κανδάτα)] παραγγέλματα A P,V || 1972. γνώμῃ] προτροπῆ A.P,V || 

1978, τάγμά ἐστι A || ἐστὶν W || χαὲ τὸν ΑΙ Ψ || 1975. μανδάτορος MW || 

χαμπηδούκτορος MW || τοῦρμα A, τούρμα ceteri || 1976. ἢ μὴ A || τουρμά-- 

χην A, uiae di P, || 1977. μανδατόρων MW || 8 PV || χαμπηδουκτόρων 

MW || 1978. ? WP,V || στράτορος M'W || 7; MW || oxoa9évov MW || 1979. 

ἄρχοντα NW. 

1975 

1980 



1985 

1990 
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αὐτοῦ τέτακται, καὶ μη) συμπλέχκεσξιαι αὐτὸν τοῖς πολεμίοις, μηδὲ 

τοὺς * ὀρνιφόρους διὰ τὸ γυμνοὺς αὐτοὺς εἶναι, μηδὲ ϑούκηνον ἢ 
τοῦβαν λέγειν εἷς ἕκαστον μέρος, πλὴν τοῦ μεράρχου, xav εἰ συμβῇ 
πολλὰ εἶναι, ἵνα μὴ δορύβου “γενομένου τὰ μανδάτα μὴ ἑξακούωνται. 

12. Πὼς δεῖ τάσσεσξαι τοὺς φιλοὺς μετὰ τῶν σκου- 
τάτων καὶ καβαλλαρίων; Τάσσονται δὲ καὶ οἱ ψιλοὶ κατὼ 
διαφόρους τρόπους" οἱ σαγιττάτωρες ποτὲ μὲν Osttzer ἑκάστης ἀκίας 
πρὸς τὸ * μέτρον τῶν ὀγτων, τοῦτ᾽ ἔστιν εἷς τοιὶς δεκαὲξ σκουτάτους 

Conlatis Urb. XII, 8, 7,1 βανδοφύφους ἤτοι δοακοναρίους.), Vegetii IL 7 (Aquiliferi, qui aquilam portant..... 
Signiferi qui signa portant, quos nunc draconarios uocant), I| 13 (Primum signum totius legionis est 
aquila, quam aquilifer portat. Dracones etiam per singulas cohortes a draconariis feruntur ad proelium), 
Urb. 1 4, ὃ (Χρὴ μηδὲ τάγμα πλέον τῶν τετρακοσίων ἀνδρῶν γίνεσϑαι.... μηδὲ μέρος {τῶν) ἑξακισχιλίων ἢ 
ἑπτακισχιλίων), Suida s. v. 1εγ εὦ ν (^ παρὰ “Ῥωμαίοις ξξακισχίλιοι στρατιῶται. Idem. dicit Theophyl. ad. 
c. 26. Matth.), Cassiod. Hist. I, 9 (Romanorum cohortes nune mwmeri nuncupantur) Urbic. I 3, 8 (Κόμης 
δέ ἔστιν ἤτοι τριβοῦνος ὃ τοῦ τάγματος ἢ Gov O9 noU ἢ βάνδου ἡγούμενος) compertum habeo signiferos 
Romanorum eosdem esse ac βαν δοφόρφου ς, aquiliferos eosdem ae ὀονεϑοφόρφους vel serm. vule. ὀονεφό- 
ρους (cf. ,,βϑανδιφόφε"“ vs. 1758.) 
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49. Μὴ συμε-λέχεσξαι δὲ αὐτὸν τοῖς ἐγαντίοις, μηδὲ 

BoUxwor λέγει» εἰς ἕχαστον μέρος, πλὴν τοῦ μεράρχου, 
εἴτε μίαν τοὔριιαν ἔχει τὸ μέρος, εἴτε Oro, εἴτε πλείογας, 
x&v εἰ συμβὴ πολλὰ εἶγαι τὰ βϑούχιγα, Vra μὴ Sogt- 
ϑου yerouérov χωλύογται τὰ μαγδάτα εἐξακούεσξαι. xoi 
οἱ μὲν ὅπλῖται πεζοὶ ἤγουν οἱ σχυυτάτοι τάσσονται 
οὗτος. 

90. Οἱ δὲ ψιλοὶ κατοὺ διαφόρους τρόπους τάσσονται; 
M € 2 ΄ & ' ΄ ey s - VN 

ἤγουν οἱ ἀκροβολισταὶ μὲ; πάλαι xaAOUucrot, | vor δὲ 
κα Jf A E ἃ A V C. N € E 

τοξόται ἢ σαγιττάτωρες᾽ ποτὲ μὲν γὰρ ὄπισξεν ἑκάστης 
2 / - » - 3j 

«xl«c πρὸς TO μέτρον τῶν ÜrrOY, τοῦτ᾽ ἔστι» εἰς τοὺς 

1988. μὴ δὲ codd. praeter W || 1985. τούρμαν MWP,V ||:3 P, || 

19086. xov WA, x&v M, καὶ P,V || 1987. κωλύονται P, || 1988. ὁπλίται 

libri | 1991—1992. Verba ἤγου» ... . σαγιττάτωρες omm. AP,V || 1992. 

σαγιττάτορες MW. 

22 

56. 

e. 752, 
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; e / , / - - ͵, 

τέσσαρες, ira xai μέχρι τεσσάρων μεριζομένης τῆς τῶν σχουτάτων 
7 ΕΘ, sepe £o err Seq) 3757 ^ δὲ É - ἀκίας εὑρεδῇ εἰς τοξότης OniSfv αὐτῆς, ποτὲ δὲ. fr τῷ βάσει 

- 2 - Ὕ ) ? , " UA * - 

τῶν (Xi εἰς πτῶρ εἷς σχουτάτος καὶ τοξότης, ποτὲ δὲ χαὶ ἕν ταῖς 
7 - ΄ - - - 29 » , 

ἀχκίαις χαὶ ἕν τοῖς χέρασι τῆς παρατάξεως, τοῦτ᾽ ἔστιν» ἑσωτέρω 
Φ cuc ; we S 2c 7 30s ὦ T - 

τῶν χαβαλλαρίωγ, (πολλάκις δὲ καὶ ἐξωτέρω αὐτῶν,) απὸ μικροῦ 
J ͵ ^ PL 3 n - M 

διαστήματος μετὰ καὶ ὀλίγων σχουτάτων εἷς TO δηρενδεῦσαι τοὺς 
5 H 5. 7 c - “ἡ ͵ 9 * ω ΄ 5 E: k / 

εἷς τὸ ἐξώτερον» ἑστῶτας καβαλλαρίους, ἕαν πολλοί εἶσι» oi φιλοί. 
2) 

οἱ δὲ τὰς βηρύττας ἤτοι * μαρτζυβάρθουλα ἔχοντες ἢ Omoscr τῶν 
) - - , 2^ 2] i] » - , 3 

ἀκιών TOV OXOUTOTOT,, ἢ ἕξις τὰ Q(XQO. τῆς παρατάξεως χαὶ οὐκ ér 
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iz! σχουτάτους τέσσαρες ψιλοί, Vra. καὶ μέχρι τεσσάρων 
Cr , - - 3j -- - τ « 

μεριζομέγης τῆς τῶν σχουτάτῳ» ἀκίας εὕρεξῃ εἷς τοξότης 
γ] 9 - A . 5 - Ξ - » - τ 

ὄσισσεν αὐτῆς, ποτὲ. δὲ ev τῷ βάδει τῶν ακιῶν εὶς 
τ - SN 5 - 

παρ᾿ εἷς σχουτάτος καὶ τοξότης, σοτὲ δὲ χαὶ ὃ’ ταῖς 

ἀκίαις καὶ ἐγ τοῖς χέρασι» ἤγουν ταῖς ἑἐξοχαῖς τῶν παραᾶ- 
t- - b] B - - ΄ 

τάξεων, τοῦτ᾽ ἔστι» ἐσωτέρω TOT χαϑαλλαρίοωγ, (πολλάκις 
ὃ 245 ΒῚ - RJ - ^ 

δὲ xai ἐξωτέρω  αὐτῶν,) ἀπὸ μικροῦ διαστήματος μετ 
^ * »5 5 j gi. 

καὶ ὀλίγων Gxovr&rOY εἰς TO ἐχδικῆσαι τοὺς εἰς TO 
o € 2 / “ SN "Ἢ ς 

ἐξώτερο»" ἑστῶτας χαβαλλαρίους, cT στολλοί εἰσι» οἱ 

ἐελοί. 
- € 3 € , » D y » P 

5l. Οἱ δὲ τὰ ῥιχκτάρια ἢ τζικούρια ἢ βαρδούκια 
/ ^N » ^ 2) - - Y 

ἔχοντες ἢ ὄπισξεν TOY ἀχιῶν TOT OXOUTGTOT, ἢ εἰς τὰ 

1994.  MB,V, δ' W||3 MP,V, δ' W || 1995. εὑρέϑη V; in P, a. c. a m. 

marg. factam || 1997. παρ᾽ εἷς P, παρεὶς M A V, παρεὶς  W || σχουτᾶτος A. || 

2000. s£oxxo W || Inde a [«evos usque ad 2002. καβαλλα]ρέους verba in W 

partim oblitterata partim scissa leguntur: καὶ ὀλίγων oxovt | o: | || 2001. 
δικεῖσϑαι A, ἐκδικεῖσϑαι P, V || τοὺς om. A. || τοὺς εἧς τοὺς M || 2002. ἐξώτερον 

ex "Urbicio (sic et XIV 69 [Mgn.]; ἐσώτερον MW P, V, ἐσωτέρω A || πολλοὶ 

εἰσὶν M W A, πολλοὶ ὦσιν P,V || 2004. ῥικτάρια Meursii codex, ῥηκτάρια M, 
ρηκτάρια W, ῥυιτάρια AP,V || βαρδούκια)] ματζούκια A P,V. 

1995 

2000 

2005 



2010 

2015 
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- ; / Ἷ 0» - 2 
τῷ μέσῳ" οἱ δὲ σγενδοβολιαταὶ πάντως εἷς τὰ ἄκρα τῆς παρατάξεως. 

- ^ ὥς, V p D i ) L] 2f - 

νῦν δὲ τάξομεν τοὺς τοξύτας χαὶ λοιποὺς αἀκοντιστῶς ὑπιξεν. TOT 
2 - uU ^ / 

(xir πρὸς τὴν γυμνασίαν. 
- SUN 4 iL LE ΄ ' 

183. Jlóce δεὶ r«4cocoS at τοὺς καβαλλαρίους μετα 
e / e : ' , E [^ c Ἔ 

τῶν σκουτάτων; 1. Ὥστε eic τὰ ἄκρα τῆς πεζικῆς παρατάξεως, 

τάσσεσξαι τοὺς καβαλλαρίους, τὰ δὲ γενναιότεροι τάγματα nera 

τῶν ἀρχόντων αὐτῶν ἕξωτέρω. καὶ εἶ μὲν πολλοί εἶσιν οὗτοι, τοῦτ᾽ 

ἔστι πλέον τῶν ϑώδεχα χιλιάδων, ἀπὸ δέκα τὸ βάξος τούτων 

γίνεσξιαι, εἰ δὲ καὶ ém ἔλαττον τοῦ μέτρου τούτου, ἀπὸ πέντε. 

εἶναν δὲ καὶ Éx περισσοῦ τινας ὄπιξδεν ἕν ὑποβοηδείᾳ αὐτῶν ἐξωτέρω 
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γ - - 3 - , € οἵ E . 
ἄχρα τῆς παρατάξεως καὶ οὐχ €r TQ μέσῳ" ot δὲ ageróo- 
ϑολισταὶ πάγτωῶς εἰς τὰ ἄχρα τῆς παρατάξεως. rÜr δὲ 

LA ^ v ^ A 9 N » c. 

TGÉ oer τοὺς τοξζοτας καὶ AOLzOUG GxOYTLOTOG OSTLLOSC 
- b] - » - 

τῷ» ἀκιῶν πρὸς τὴ» γυμνασίαν ἢ Og ἀπαιτεῖ ἢ χρεία 

αὑτῆς. 

52. Τοὺς δὲ καβαλλαρίους εἰς τὰ ἄκρα τῆς πεζικῆς o: 

παρατάξεως τάξεις, ὅσα δὲ αὐτῶν ἀγδρειότερα τάγματα, 
“ετὰ TOT ἀρχόντων αὐτῶ» ἐξωτέρω. καὶ εἰ μὲ» πολλοί 
εἰσι)" οἱ χαβαλλάριοι, τοῦτ᾽ ἔστι πλέον τῶ» δώδεκα χιλιά- 
δῶν, ἀπὸ δέχα τὸ βάξος τούτων γίνεσξαι, εἰ δὲ καὶ 
ὀλιγωτέρους τοῦ μέτρου τούτου, ἀπὸ πέντε. εἶγαι δὲ ἐκ 
περισσοῦ τέγας ὄπισξε» €r ὑποβοηδείᾳ αὐτῶν ἐξωτέρω 

2006. οὐκ ἐν τῷ μέσῳ] AP,V addunt ταχϑήσονται || 2006. 2007. σφεν-- 

δονῆται A, σιενδονίται V, σφενδωνίται P, || 2007. Verbo vóv paragraphus 

incipit.in V || 2008. τοὺς omissum est in MW || 2009. ακχιῶν W, ἀκίων M || 

2013. 2014. πολλοὶ εἰσὶν P,V || 2014. ;/5' MWP,V || 2016. μέτρου] μέρους 

P,V || 8 P, ]| 2017. ««6600 W || τινὰς codd. || ὄπεϑεν Pj. 

22* 

- 



60. 

61. 
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τῶν ἁμαξῶν, ἵνα, égr μὲν διὰ τοῦ γώτου τινὲς τῶν PÉySQUr p2a- 

root, ἀποσοβήσωσιν αὐτούς, εἶ δὲ μή γε, προοτεξῶσι τοῖς πλα- 

γίοις καὶ αὐτοί. τάσσονται δὲ καὶ αὐτοὶ ἕν ἀραιοτέρῳ πρότερον 

διαστήματι, ἵνα μὴ ἐμσοδίζωνται, εἶ γένηται καιρὸς μεταβολῆς. 
2. Dore παραγγεῖλαι τοὺς χαβαλλαρίους μὴ κατατρέχειν TOY 

ἐχϑρῶν, μηδὲ ἀγίστασξαι τῆς πεζικῆς παρατάξεως ἐπὶ πολὺ διάστημα, 
κἂν εἶ τραπῶσιν οἱ ἔχξροί, ἵνα μὴ ἕνέδρας παρ᾿ αὐτῶν * γενομένης, 
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τῶν ἁμαξῶν, Vra, t&v μὲν διὰ TOY ὄπισξέν τιγὲς TOY 

ἐχξρῶγ gz«roow, ἀποσοβήσωσι» αὐτούς, εἰ δὲ μή 

γε, προστεξῶσι τοῖς πλαγίοις καὶ αὐτοί. 
53. Ταάσσογται δὲ καὶ αὐτοὶ €r ἀραιοτέρῳ πρότερον 

διαστήματι, ira, cav γέγρηται χαιρὸς εἰς τὸ χρήζειγ 

μεταβαλέσξαι, μὴ ἑμποδίζω»ται. 
94. Παραγ) el tj δὲ τοὺς καβαλλαρίους μὴ χατα- 

τρέ χει} TOY € ἐχαρῶ», “ηδὲ ἀφίστασξαι τῆς πεζικῆς παρα- 
τάξεως, ὡς ἐπὶ πολὺ διάστημα, κα» τάχα TQGTOOLT Ol 
eyzool, Vra μὴ ἐγικρύμματός Tirog παρ᾿ αὐτῶν ytr0- 

2018— 2019. In cod. W fol. 58', aliquantulum scisso, verba αὐτῶν ἐξωτέρω 

τῶν | μὲν διὰ τῶν | or leguntur hodie, cetera inde ab ὑποβοηϑείᾳ usque 

ad ἐχθρῶν desiderantur || 2018. ὄπισϑεν τινὲς eodd. || 2019. φϑάνωσιν (et. φϑά- 

vovot — necopinato adveniunt; cf. Preuschem s. v.) etiam | Urbicii codices, φανῶ- 

σιν P,V (quod XIV 70 [Mgn.] omne M (etiam in Urbicio), 

ἀπαντῶσιν AP, V || Verbo αὐτοὺς A P,V addunt: καὶ ἀποδιώκωσι» (-ovow P) || 

2020. προστεϑῶσιν ἊΝ || 2022. ss τὸ χρήζει» (cf. Crónert 52. omm. AP,V || 

2023. ucvo[oAéoO 0. A P,V, μεταβραλλέσϑαι W, μεταβάλλεσθαι M ; A P,V addunt 

αὐτοὺς || ἐμποδίζονται P, || 2024. παραγγείλης Α (cf. IX, 38), παραγγειλεις W, 

παραγγείλεις MP, V, παραγγελεῖς (cf. XL, 45, XV, 14) Migne, παραγγέλλεις 

Lami, παραγγέλλειν Meursii codex; cL app. crit. ad IX, 66, 76, XII 77, 

81, 82, NIV 71, 79, XVII. 70 [Mgn.] || 2026. ὡς omm. AP,V || ἐπιπολὺ 

MWFP,l|| xc" WV, xàvr MAP, || 2027. -τὸς τινὸς codd. || 2027— 2098. 

2025 



2030 

2035 

] ΤΩ . / 7, go / - ^ 2 
CHTE( (TO διαστηματὸς €LOT, TUOLUTOULUEYOL. TC fTOLQ CT OE Cen 2 ἑπηρέεσο- 
ST € )* ; C EY n SAM Q C 4 € E] / c A 

z000r ὡς Ολιγώτεροι, ἀλλα — x04 ἔα βιχσκώσμ", ὡς €EZOC, USO 
- 2 ' - - , , A 

τῶν ÉCrürríor — κατὰ τοῦ γτώτου τῆς παρατάξεως SQOGptUyELT χαὶ 
᾿ ͵ ' ( no ' ἢ er n ; ; 

wa) παρέρχεσξδηαι τὰς ἁμάξας. εἶ δὲ μηδὲ οὕτως αἀντέχουσι, κατέρ- 
B - t H - ἈΝ 

- ) ᾿ - e e c - c Y N V ἡδὴ 

γεσξαι αὐτοὺς Éx τῶν ἵππων καὶ οὕτως πεζῇ ἑαυτοὺς δηγενδεύειν. 
e ' ^c ] , ς / D 4 ας 

9. Ὥστε, ἕαν παρατάξασξαι uir cÉÀQ ὁ στρατὸς, t] συιιβαλεῖν 
' ᾿ M 5: ' ς c ΄ [ 2 ) e 

δὲ κατὰ rir αὐτὴν ἡμέραν, καὶ ὁρμήσωσι οἱ ἔχ:ροὶ κατὰ τῶν 
3 / ^ Y xe) 4. 3. / Y 2 , 2 i 

καβαλλαρίων καὶ un “᾿θαστάσωσι" αὐτούς, μὴ ἀγομέγει» αὐτοὺς cie 
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μέγου, εἴπερ ἀπὸ OvxoTIUGTÓG εἰσι» οἱ πεζοί, γυμγού- 
- t BJ - 3« M 

UeTOL τῆς παρατάξεως ἑπηρεασξῶσι» Oc Ολιχγώτεροι ἢ 
2 , 2 ὴ ἡ 2 - 2 N 

ασξεγέστεροι, αλλὰ --- καὶ cay Juxozootr, ὡς εἰχός, παρὰ 
dna Au - c MA i iiir. τῷ» £rarT(OY — ὄπισξεν τῆς παρατάξεως προσφεῦύγ ει 

καὶ μὴ παρέρχεσξαι τὰς ἁμάξας, τὰς ὀπίσω τῆς παρα- 
τάξεως τῶν πεζῶν ὀφειλούσας εἰγαι πρὸς φυλακὴ» αὐτῶν. 
εἰ δὲ μηδὲ οὕτως ἀγτέχουσι, κατέρχεσδαι αὐτοὺς CX 
τῶν ἵππων χαὶ οὕτως πεζῇ ἑαυτοὺς ἐχδιχεῖ». 

55. "Ear δὲ παρατάξασξαι μὲν Ξέλῃ Ó στρατός, μὴ 
συμβαλεῖν δὲ χατὰ τὴ; αὐτὴν ἡμέραν, καὶ δριιήσωσιγ 
οἱ ἐχξροὶ xara TOT χαβθαλλαρίων καὶ μὴ ϑαστάσωσι"» 
αὐτούς, «1j ἀγαμέγωσι» αὐτοὺς [ἱστάμενοι] εἰς τὰ xé- 

γενομένου (γινομένου P,) παρ᾽ (παρ V) αὐτῶν P,V || 2028—2029. Pro εἴπερ 

μενοι || 2028. διαστήματος εἰσὶν codd. || 2029. ἐπηρεαϑῶσιν 'V || 2032. ἐπέρ-- 

χεσϑαι M. || 2084. μηδὲ W, μὴ δὲ M || 2034. Gvrézovow ἍΜ, ἀπαντῶσιν A, 

ἀπαντῶσι P,V || 2087. συμβαλεῖν] ita. Urbicius, codices P,V et. XIV, 72, συμ- 

βαλλεῖν A, (quod fuerit — opinor — in archetypo), συμβάλλειν ΜΙΝ || κατ᾿ 

αὐτὴν (χαταυτὴν P,) τὴν (τὴν posterius a m. pr. inserto in A), ἡμέραν A.P, V || 

ὁρμήσουσι» P, || 2088. βαστάσωσιν XIV, 72, [juóráZootr codd. || 2039. ἱστάμενοι 

eieci; deest etiam XIV 79. 

62. 
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M , - Arm 25425 » € 3*; ^ - - fe 

τὰ χέρατα τῆς παρατάξεως, ἀλλ ὀπιίξὲν πάλλον ÉLItir τῶν πεξῶν, 
e 23. 691 / - ^c ] - c . 2572 5 - 

τοῦτ᾽ ἔστι μέσον τῆς παρατάξεως xai τῶν guaiür. ἀλλ᾽, εἶ τοῦτο 
, / "n^ - " - , ν j 7 €. t 

γένηται, χρεία μείζογος τοῦ tr τῷ μέσῳ διαστήματος, ira. μετα- 
CENE : Ε Te. Y Ξ 

θαλλομέγων, ὡς εἶχός, τῶν καβθαλλαρίων tuj στεγουχωρηδ σεν», tà 
" E Ll: xcS - , "| 7) γ 

αἱ τῶν ἔχσσρων σαγίτται Dui oO αὐτοὺς. 

d 
-- - c "s 14. Ποίὰς δεῖ κιτήσεις γυμνάξεσξαιν τοὺς πεῖ 

ΘΟ VII: 

ρατα τῆς παρατάξεως, ἀλλ᾽ ὄπισξεν μᾶλλον ἔλπωσ!ιν» ww 
(τῶν «-τεζῶ)), τοῦτ᾽ ἔστιν uéG0T τῆς παρατάξεως καὶ τῶν 

ἁμαξῶν. εἰ δὲ τοῦτο γέγηται, χρεία ιιείζογος τοῦ &r τῷ 
“μέσῳ διαστήματος, ἵγα μεταϑαλλομέγων, ὡς εἰκός, TOY 
καθαλλαρίων un στεγοχωρηξῶσιω;, μηδὲ αἱ TOY ἐχξρῶν 
σαγίτται θλάψωσι; αὐτούς. 905 

56. Ταῦτα δὲ μάλιστα xal ér χαιρῷ μάχης γίγεσξαι,, 
διὰ ταύτῃ» γὰρ χαὶ ἡ γυμγασίᾳ μεταχειρίζεται. 

51.1] Τούτων οὐ» τῶν διατάξεων εἰρημένῳ» πρέπον 
ἡμῖν xai τὰ σχήματα χαὶ τὰ παραγγέλιατα τῆς; -τε- 
ζικῆς τάξεως, ὥσπερ xo τῆς ἱππικῆς, εμιφαργίσιαι σοι χιχὶ suo 

διασαφῆσαι. | 
58. Or ἂν γὰρ παραστῶσι πρὸς τὴν; γυμγασία»ν τὰ 

“έρη τῆς παραταγῆς τῶ» ταγμάτων τοῦ στρατοῦ, T0405 - 

2040—2041. Verba ἀλλ᾽... . παρατάξεως omm. P,V || 2041. τῶν πεζῶ)" 

ex Urbicio inserui, ut et sensus postulat, quamvis iam a Leone mendum esse: 

factum  arbitreris || μέσον, solus A, εἰς và ἄχρα MW (e coniectura); cf. cete- 

rum Scheffer p. 523 || 2044. στενοχωρηϑῶσι M. AP, V || μηδὲ A, μὴ δὲ MP, V, 

μηδὲ Ἃ || 2045. σαγίται AP,V || 2046. δὲ] 9s Meursii codex || 2050. 

ἱππικῆς) πεζικῆς P,V, sed in P; corrigitur a m* in χαβαλλαρικῆς || ἐμφανῖσαί 

σοι M, ἐμφανισαί σοι W || 2052. παραστεῶσι" M; in W vocabulum evanuit || 

2053. 2054. παραγγέλλη A. 
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Hupa γέλλεὶ 0 uaurüiroo "Srlentrium!- Mandata, eaptate! 

ἘΝ οἴ -*"'svostrüm  * turbatov!^ Ordiinem: *servatote! 

Daudos *sequite! Nemo demittat bandum et Inimicos 

seque! x«i xtrobot πράως χαὶ ἡσύχως, ὥστε “μηθὲ ψιπυρισμὸν 

γίνεσξαι παρά τινος. ἐξίζεσξααι δὲ αὐτοὺς πρὸς ταῦτα φωνῇ 7a, 

νεύματι, διὰ σημείου τινός" κινεῖν καὶ ἵστασξαι" XAesro- 

δόξαι ἤτοι μερίζεσξ αι τὸ θάξος τῶν ἀκιῶν" περιπατεῖν ἴσως 
καὶ συντεταγμένως *émi στόμα: χαὶ κατα ποιχέλους 

*"roósovc καὶ διαγύρους πυκντοῦσξαι ἤτοι σρέγγεσδαι κατ 

OONSTITUTIO VII. 

γέλλει. ὃ. μαγδάτωρ. ταῦτα: μετὰ. σιγῆς | πάντες 
τὰ πἀὰραγχέλματα πληρώσατε᾽ μὴ ταραχϑῆτε᾽ 
T)T τάξειεν υμῶν. φυλάξατε TO θάνδῳ ἔπακο- 
; - Y 3 z - / y . : AovS$5c«rt unÓsig «gno τὸ BárOor: xci rTOUG 
ἐχϑροὺς: διώξατε. xol τούτων ttgnuéror xirovot 

«! A E 

πράως τε xal ἡσύχως, ὥστε μηδὲ ψιξυρισμὸν γίγεσξαι 
παρά τιτος. 

zx 3 Ὦ, ἢ» -»" Y 9 M M m - Pv Ἂ “(ὁ / 59. Εαίζεσξαι. 0€ αὐτοὺς πρὸς ταῦτα gr») rtv- 

μασι, διὰ σημείου τινός, οἷον" κινεῖν xai Ἱστασξαι" 
5 ΕΣ - » - 
λεπτύνεσξαι ἤγουν. μερίζεσπαι τὸ θάξος TOY ἀκιῶγ" 

- 32 - / 2 Ξ 

σεριπατεῖν ἴσως καὶ συντεταγμένος ἐπὶ στόμα 
/ 5 2 c D / 

ἤγουν» ὃν ξυδείας᾽ xol χατα ποικίλους τροποῦυς 
καὶ διαφόρους πυχγτούσξαι ἤτοι σρίγγεσξαι κατὰ 

2057. μὴδεὶς W || ἀφήσει Α || 2057— 2058. καὶ τοὺς ἐχϑρ. διώξατε omm. 

A P,V || 2058. χινήσουσι ΝΙΝ || 2059. τράως] cf. Crónert 50. || κὴ δὲ MP; || 

γενέσϑαι A.|| 3061. Post αὐτοὺς inserunt δέον A.P,V || 2063. ax«ov M || 2064. 

φούλκω περιπατεῖν. A. || στόμα] eff. non tantum Praecepta: Nicephori. 10, 31, sed 

etiam Urbiei XIL 8, 17: τὸν γὰρ μέσον τόπον τῆς παρατάξεως oi ἀρχαῖοι διὰ 

τοῦτο στόμα ἐκάλεσαν x. τ. A. et ,Ined. Tac. L.* XXXII, 4. 

66. [p.S3. M.] 
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eo ΠΣ 2 erg Ein 1 PE gecoc καὶ “ηχος᾽ φουλκῷ περιπατεῖν GOLLUOG.ALAETT Gy YI n 
- ^ D N " ' ' N - E / 

τικῶς ποτὲ μὲν uero βεργίων, ποτὲ δὲ uero γυμνῶν onec. 
^ n 2) í n3» c. * ᾿ de τ», z Sz ( j A AEn PES j 15. l'ouvooto δευτέρα" “ερέξζεσξοαι πρὸς διφαλαγγέαν, καὶ 

[t 2 , Ἐν TES - ) c G E 
πάλιν ἀποκαδίστασδαοιν δεξιᾷ καὶ ἀριστερᾷ κλίνεσξαι 

- , 2 ^ N ne) Ἁ ΄ 7 

καὶ περιπατεῖν ἐπὶ κέρας (ἤγουν τὸ δεξιὸν μέρος" προάγειν 

ἔωπροσξ εν καὶ πάλην αἀποκαδίστασξααι: φυλάττεσ- 
) 7 ΄ CN Ὶ 2] / 

S66, GUpPtorOotoc ἕχατέ Queer xui πάλιν amoxesío- 

ς : : m ς. Ó P CES M - ; e. T ὡς τασξαι" μετατίξεσξι αι δεξιᾷ καὶ ἀριστερᾷ" GQauiobo- 

αν καὶ πλατύγεσδαι" βθαϑδύνεσδον ἤτοι διπλούῦσδαοι 

CONSTITUTIO VII. 

8«Soc xoi μῆκος" φούλκῳ περιπατεῖν" συμβαλ- 
* 2) τ΄ M 

Aer ὡς ὃν τάξει μαγχης μετὰ OxTLOTOG, πῆι 
: : z τ ON : uer μετὰ gegylor, ποτὲ δὲ uera yvuror σπαξίογ. 

60. Τυμναξεσσαι δὲ xoà οὑτῶς ucpíteoSa 
AN S 5 * / ^ / 5 E ! τ 2 

σρὸς διφαλαγγίαν, xai πάλιν GsroxazióTaOSOt 
ν .: - 5 -" ΄ - 

δεξιὰ xai αριστερᾷ χλίνεσσαι XQ TLEQUITLOTELT 
ἐπὶ χέρας ἤγουν» τὸ δεξιὸν μέρος" προάγειν ἔμ- 

* 9 ς " 

σροσξδεν xoi πάλι» QsoxaSiorao2QGi' φυλάτ- 
Ξ E " c , δ 

τεσθαι ἀμφιστόμως δχατέρωξεν xol πάλιν 
2 τὴς ἢ Ξ Ξ : 2 
Q.3U0 XQ S LOT όσον" μέσα τ σε XL  OEELUL DOLORE 

9 - d . 2 ^. T 2d - : ' j / LI . - L Ga 0t.OTEQQ' a QatOUvOSQL χαὶ πλατύν σαι (Ga So- 

2067. φούλκων M. W ; non esse referendum ad κατὰ βάϑος καὶ μῆκος docet 

Aelianus (ed. Koechly- Rüstow Gr. Kriegsschrift. II. 1.) p. 306. (et Anon. B. IT. 2. 

p. 294, 225.) || 2067. 2068. Pro συμβάλλειν. . . . σχήματος ATP,V exhibent: 
ἤγουν τοὺς ὀπίσω σκέποντας τὰς (omm. P,V) vor ἔμπροσϑεν κεφαλὰς vois Gxovra- 

ρίοις καὶ οἱονεὶ κεραμωϑέντας περιπατεῖν 2068, 2069. Verba ποτὲ... . . . 

ἀπαϑίων codd. post οὕτως (2070) habent || 2069. μετὰ evanuit in W || 2070. καὶ 

omm. P,V || 2072. δεξιὰ et ἀριστερὰ M, δεξια οὐ ἀριστερὰ Wi ; item infra; -& 

A. P, V; cf. 889. || 2077. 2078. 9αϑύνεσθαι ex. Urbicio inserui; cf. ceterum ὃ, 76. 

2070 

2075 



2080 

2085 

po? 

τὸ βάϑος τῶν Gxwv' μεταβάλλεσδαι κατὰ vorOU καὶ πάλιν 
ἀποκαδίστασδαι. 

16. Ζεὰ ποίαν αἰτίαν αἱ εἰρημέναι κινήσεις γίνον- 

ταῦ; 1. Γίνονται δὲ τὰ σχήματα ταῦτα δια τας αἱτίας ταύτας" 

2. geni “τοίνυν ἢ νεύματι, διὰ σημείου τινός, κενοῦσιν καὶ ἵστανται. 
9. Ὅτε Su κινῆσαι, σημαίνει βουκήνῳ ἢ τῇ ταυρέᾳ ὁ 

καμπιδούκτωρ ἢ τῇ “φωνῇ, — χαὶ κινοῦσιν, εἰ δὲ “στῆσαι, ἢ τῇ 
τούβᾳ ἢ τῇ geni ἢ) νεύματι τῆς χειρός, — xai ἵστανται. δι δὲ 
τοῦτο φωνῇ καὶ σημασίᾳ és (Seo au ἀταγκαῖόν ἔστι διὰ τὸν τοῦ 
ἄρματος SógvBor ἢ κονιορτὸν ἢ ὁμίχλην ἐπιγιγομένην. 

GONSELDEUTEO: VIE 

r&GSGi) ἤτοι διπλοῦσδαι τὸ βάξος τῶν ἀκιῶνγ᾽ 
/ M J N / 2 Su 

μὠεταβάλλεσδπαι κατὰ vOTOU καὶ πάλιν GLO XQ. S LO- 
T4030. 

61. Ti ITOYTOA δὲ τὰ σχήματα ταῦτα διὰ τὰς δια- 
φόρους ἀγαχύυπτού σας αἰτίας" φωγῇ τοίγυ» ἢ γεύμιατι, 
διὰ σημείου τιγός, xiTOUGU χαὶ ἵστατγται. ὅτε δὲ ϑέλει 

Ξ 

κιν ἤσαι, σημαίνει ἢ govxirQ ἢ T1) | ταυρέᾳ 0 XQu:ti- 

δούχτωρ / τῇ pori, — καὶ xiotow εἰ δὲ στῆσαι ϑέλει, 
7] τῃ τούβᾳ, ὅ ἔστε μιχρὸν βούχιγον, ἢ τῇ φωγῇ ἢ 
γεύμιατι τῆς χειρός, — xai ἵσταγται. διὰ δὲ τοῦτο gor) 
χαὶ σημασίᾳ, ἐπίζεσσαι (vay xay ἔστι διὰ τὸν τοῦ 
ἄρμιατος “Ξόρυβον ἢ κονιορτὸν ἢ διιίχλην ἐπιγιγομιέγην. 

2078. διαπλοῦσϑαι MW || 2079. xarà νώτου] ὀπίσω A P,V || 2081. 2082. 

διαφόρως (-subinde) P, V, fort. rectius (cf. 1920), διαφρόρας Meursii cod. || 

2083. κινοῦσι M A P,V || 2084. ταυρία MW, :«voaíc Meursii cod. σάλπιγγι 

AP,V || 2084. 2085. καμπηδούκτωρ MW || 2085. στῆσαι] cf. Urlichs- Müller, 

115, 23 || 2087. ἵσταται P,V || διατοῦτο (sic!) δὲ A.P,V || 2088. σημείω A.P,V || 

ἀναγκαῖον (ἐστὶν W) ἐστὶ M P,V || 2088—2089. διά τὲ τὸν “τύπον (τῶν κτύπων 

P,) τῶν ἁρμάτων AP,V || 2089. ἅρματος M, ἄρματος W || Pro 7 priore χαὶ 

τὸν habent AP,V || καὶ τὴν &wy. ὁμίχλην A.P, V. 
o2 28 

68. 

[p. 84. M.] 
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4. “επτύνονται ἤτοι μερέζονται αἱ ἀκίαι, ὅτ᾽ ἂν ἀπὸ 
δεκαὲξ ἀνδρῶν τὸ βάξος αὐτῶν ἔστι, καὶ “᾿δέλῃ, μᾶλλον τὸ μῆκος 
τῆς παρατάξεως ἐχτεῖναν διὰ κόμπον ἢ διὰ τὸ ἱσωδῆναι τῇ τῶν 
ἐναντίων τάξει" παραγγέλλει" "ad octo exi, -- καὶ ἐξέρχονται εἷς 

aa ἕνα μεριξόμεγοι, καὶ λειττύνεταιν μὲν τὸ βάξος τῶν ἀκιῶν, 

προστίξεται δὲ τὸ μῆκος τῆς παρατάξεως" καὶ γίνεται τὸ βάξος 
ἀπὸ ὀκτώ. εἰ δὲ δέλει ἀπὸ τεσσάρων, παλιν" exi, — καὶ ἑξέρχονται 
ὁμοίως πάντες εἷς ἕν μέρος ἢ δεξιᾷ, ἢ ἀριστερᾷ" τοῦτο χρεία 
παραβυλάττειν, ἵνα πάντες εἷς ἕν μέρος καὶ ἐξέρχονται καὶ εἰσέρ- 
χονται. 

! Cf. Urlichs-Máller 110, 2. 

CONSTITUTIO VII. 

62. Ζεπτύνονται ἤτοι μερίζονται αἱ ἀχίαι, ὅτ᾽ 
ἋἋ 2 V / 9 . » x /c 5 - 5 ^ 0 

ἂν G3 ig ἀγδρῶν τὸ βάδος αὐτῶν ἔστι xol ϑέλης 
μᾶλλον τὸ μῆχος τῶν παρατάξεων ἐχτεῖγαι διὰ χόμϑτον 
ἢ διὰ τὸ ἰσωξῆγαι τῇ τῶν ἑγαγτίω»; τάξει" χαὶ πιαραγ- 

, Cuyo IN» i reel eR ETE I ὩΣ 2 
γέλλει" (α “τὸ 0 XT) é£eAS 6, — xai ékegyovvou cic sua 

ἕγα μεριζόμενοι, καὶ λεπτύνεται μὲν τὸ βάξος τῶν 
«xir, προστίϑεται δὲ τὸ μῆχος τῆς παρατάξεως" καὶ 

- 9 » Y zw b] 

yiverau τὸ βάξος ἀπὸ ὀκτώ. εἰ δὲ Ξέλει ἀπὸ τεσσάρων, 
στάλι» λέγει" ἔξελξε, — καὶ ἐξέρχονται ὁμοίως πάντες 

e YE 302 b) - - ν 

εἰς ἕν μέρος, δεξιᾷ ἢ ἀριστερᾷ. τοῦτο δὲ χρεία παραφυ- 
"ny « / 2) [4] , 3 , 

λάτιτειν, ἵνα πάντες εἰς ὃν μέρος καὶ εἰσέρχονται καὶ 
ἐξέρχονται. 

2091. εστιν W, ἐστὶν A, ἢ P,V || ϑέλῃς ego, [cf. 2206, 2218, 2222] ϑέλεις 

eodd. || 2092. διὰ κόμπον] ἢ διὰ (δια A) φαντασίαν A.P,V || 2093. παρατάξει 

AP,V || 2094. ἀπὸ ὀκτὼ supplevi || 2094. 2095. παρένα M W || 2096. ἀκίων 
MW || 2097. ὀχτὼ] η΄ M ἢ W, H P,V || τεσσάρων] 5 P,V || 2099. δεξια 

et ἀριστερὰ W, -ó ceteri; cf. 889. || 2100. ive] cf. Preuschen 530, 1. c. 

2090 

2095 

2100 



2105 

2110 
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5. Περιπατεῖν ἔσως καὶ συντεταγμένως. ὅτ᾽ ἄν τινὲς 
τῆς παρατάξεως προκύψωσι καὶ ἀνίσως περιπατοῦσιν, παραγγέλλει" 
derige frontem, — x«i ἰσοῦται τὸ μέτωπον. | 

6. Πυκνοῦνταιν ἤτοι σγίγγονται, ὅτ᾽ ἂν ὡς ἀπὸ δύο ἢ TQUOY 
σαγιττοβόλων τῆς τῶν ἐχξρῶν παρατάξεως γίνηται ἡ παράταξις καὶ 

“ἕλλῃ συμβάλλειν». παραγγέλλει" iunge, — καὶ πυκγούμενον σγίγ- 

γονται πρὸς τον μέσον τόπον κατὰ βάξος καὶ μῆκος τοσοῦτον, 

ἵνα οἱ μὲν ἔμιροσδεν τεταγμένοι éx πλαγίου εἷς va θούκουλα αλλή- 

λοις ἐγγίξζωσιν», οἱ δὲ ὀπισϑεν xac νώτου ἀλλήλοις σχεδὸν κεκόλ- 

CONSTITUTIO VII. 

63. Περιπατεῖν ἴσως καὶ συντεταγμένος. 
ὕτ᾽ ἄν τιγὲς τῆς παρατάξεως προχύψωσι xol ἀγίσως 
στεριστατοῦσιν, [καὶ] πσταραγγέλλει" ἴσον τὸ μέτωπον, -- 
xol ἰσοῦται τὸ μέτωπον. 

64. Πυκνοῦνται ἤγουν σφίγγονται, ὅτ᾽ ἂν ὡς 
ἀπὸ δύο ἢ τριῶν σαγιττοβόλω»ν τῆς τῶν EySQO0T παρα- 
τάξεως γίρηται ἡμῶν ἢ παράταξις xai Ἡεέλλῃ συμβάλλειν. 
σαραγγέλλει" ζεύῦξον, — καὶ πυχγούμιεγοι σφίγγονται 
πρὸς τὸν μέσον τόπο» χατὰ βάξος καὶ μῆχος τοσοῦ- 
τον, ἵγα οἱ μὲν ἔιιπροσξεν τεταγ μέγοι [xad] ex πλαγίου 
εἰς τὰ ἄρματα ἀλλήλοις ἐγγίζωσι», οἱ δὲ ὄπισξεν κατὰ 
γώτου ἀλλήλοις ὥσπερ κεχόλληγται. τοῦτο δὲ τὸ σχῆμα 

2108. τινὲς eodd. || προκύψωσιν 'W A. || 2104. περιπατοῦσι M. περιπα- 

τῶσιν A, περιπατῶσι  P,V || xoi expunxi || 2107. 39 MWB,V || 7 

MWP,V || 2107—2108. Verba inde a oceyuropóAer usque ad παράταξις 

om. P, || σαγιτοβόλων A.V || τῆς om. M || 2108. γίνηται ego, γίνεται MW P,, 

γένηται AV. || ἡ ἡμῶν AN || μέλλει P, ]| συμάλλει P,V || 2109. παραγγέλλει] 

λέγει IM, om. W || σφίγξον APP,V || 2111. καὶ proscripsi || 2118, χολλῶνται 

AP, V. 
28" 

70. 

71. 

[p. 85. M.] 
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73. 

180 

ληνται. τοῦτο δὲ τὸ σχῆμα γίνεσδαι δύναται καὶ περιπατούσης καὶ 
ἱσταμένης τῆς παρατάξεως. 

7. Χρὴ δὲ τοὺς δυβαγουϑ παραγγέλλεσθαι ἐχ τῶν ὄπεϑεν ὠδεῖν 
τοὺς ἐπ τθοΡ ΣΕ καὶ ᾿ἀπορϑοῦν αὐτούς, εἶ χρεία, ivo, μὴ * ἐνασομε- 
γοῦσί᾽' τινες, ὡς cixÓc, δειλιῶντες. 

8. Φούλκῳ περιπατοῦσιν, ὅτ᾽ ἂν ἐγγιξουσῶν τῶν παρα- 
τάξεων, τῆς τε ἡμετέρας. καὶ (τῆς) τῶν ἑναντίων » μέλλῃ ἄρχεσθαι 1 
τοξεία qírtosou χαὶ οὐ φοροῦσιν οἱ ἕν τῷ μετώπῳ τεταγμένοι 
ζάβας ἢ γονυκλάρια" σαραγγέλλει" * ad ροῦλκον, — καὶ τῶν &u- 

ἷ ; 
aQ00S er κατὰ TO μέτωπον pope συκγούντων TO. σκουτάρια 
αὐτῶν μέχρι τοῦ ἐγγίξειν τοῖς * βουκούλοις κατασκέτοντες προσπε- 

1 Of. Preuschen 530. Codd. ἐναπομένουσι habent. 
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γίγεσξαι δύναται καὶ περιττατούσης xoi ἱσταμένης τῆς 
σ«-αρατάξεωος. 

65. Χρὴ δὲ τοὺς οὐραγοὺς παραγγέλλεσπαι Ex τῶν 
ὄπισξεν προωξεῖν καὶ ἀπορξοῦν αὐτοὺς εἰς τὴν χρείαν, 
(ra μὴ ἑγαπομέγωσί τινὲς, ὡς εἰκός, δειλιῶνγτες. 

66. Φούλχῳ δὲ περιπατεῖν λέγεται, ὅτ᾽ ἂν ἐγγι- 
ζουσῶ» TOT παρατάξεων, τῆς τε ἡμετέρας xoà τῆς TOY 
eravyviov, UAR ἄρχεσξαι 7) τοξεία γίγεσσαι χαὶ οὐ 
jogot σι» οἱ €» TQ μετώπῳ τεταγ UÉYOL ζάβας ἤτοι λωρίκια" 
xo παραγγέλλει: TÜXxTOGOT, — χαὶ TOY ἔμιττροσδεν 
κατὰ τὸ UérOSTOY TtTGyUuÉvOT SUxrOUTTOYT TG. σχουτά- 
Qux αὐτῶν μέχρι τοῦ ἐγγίζειν ἀλλήλοις κατασκχέποντες 

2114, δύναται γίνεσθαι P,V || 2116---2117. καὶ inserunt ante ἐκ τῶν ὄπισϑεν 

MW A || 2117. Pro εἰς τὴν χρείαν malim & ἔστιν χρεία || 2118, ἐναπομένωσι (ἐνα-- 

πομέγωσι W, ἐναπομείνωσι A, ἀπομείνωσι P,V) τινὲς MW A P,V || 2119. Φούλκῳ] 

ef. Haase 515 || 2120. ἡμέρας V || 2121. ἔρχεσϑαι M, ἀπέρχεσϑαι P, i P,V || 

2122. φορῶσιν P,V || oí ἐν μετώπῳ A. || 21283—9180. Cf. Hec. Const. ,, Praeceptt. Nic." 

f. 129" || ἔμπροσϑε W || 2124. τὸ omm. A P,V || 2125. καὶ κατασκεπόντων AP, V. 

2115 

2120 

2125 



2130 

2135 
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πλασμένως τὰς γαστέρας αὐτῶν μέχρι τῆς κνήμης, οἱ παρεστῶτες 
αὐτοῖς OsuSev ὑπερανέχοντες τὸ σχουτάρια αὐτῶν καὶ ἀταπαύοττες 
εἰς τὸ ᾿᾿θούκουλα τῶν ἔμετροσξεν σκέπουσι τὰ στήξη καὶ τὰς ὄψεις 
αὐτῶν (καὶ οὕτως) συμβάλλουσιν. 

9. Ov ἂν πυχνωξδείσης τῆς παρατάξεως κατὰ λόγον ἀπὸ ἕνος 
σαγιττοβόλου γένηται τῶν πολεμίων καὶ μέλλῃ πάντως ἡ συμβολὴ 
συνάσπτεσξδεαι, παραγγέλλει" parati καὶ ἄλλου ὀιαδεχομένου καὶ 

χκράζοντος: adiuta, χαὶ πάντων ἀποχριγομένων ὁμοῖ, ἴσως καὶ 
συμφώνως" Deus, — οὗ μὲν ψιλοὶ τοξεύουσιν ὑψηλοτέρως, οἱ δὲ 
σχουτάτοι, οἱ εἷς τὸ ἐέτωτον τεταγμένοι, ἔτι ἐγγυτέρω γενομένων τῶν 
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προσπεπλασμέγος τὰς γαστέρας αὐτῶν μιέχρι τῆς χνγήμης 
ἤγουν» τοῦ λεγομέγου σχέλους, οἱ παρεστῶτες αὐτοῖς 

ὄπισξεν ὑπεραγέχογτες τὰ σχουτάρια αὐτῶ» χαὶ ἀγα- 
παύοντες εἰς τοὺς ÓustQoO0Ser σκέπουσι τὰ στήϑη καὶ 
τὰς ὄψεις αὐτῶν χαὶ οὕτως συιιβάλλουσι». 

67. Ov" ἂν δὲ πυχνωδπεῖσα καὶ 5 παράταξις κατὰ 
λόγο» ἀπὸ ἑγὸς σαγιττοβόλου γέγηται τῶ» πολεμίων 
καὶ μέλλῃ πάντως 7 συμβολὴ συγάπτεσξαι, πταραγ7 ἐλ- 
λει" ἕτοιμοι, καὶ ἄλλου διαδεχομέγου καὶ χράζοντος" 
ϑοήξει, καὶ srror ἀποχριγοιμέγω» ἴσως καὶ συμφώ- 
γῶς" ὃ δεός, -- οἱ μὲν ψιλοὶ τοξεύουσι» ὑψηλοτέρως, ot 

δὲ σχουτάτοι, οἱ εἰς τὸ μέτωπον τεταγμέγοι, ἔτι ἐγγυ- 
τέρω yerouéror τῶ» πολεμίων, εἰ μὲν ἔχουσι ματζούκια 

2126. προσπεπλ. om. P,|| τάς τε AP,V || 2126—2127. Pro μέχρι. . .. 

σχέλους] καὶ τὰ σχέλη A P,V || 2129. εἰς τοὺς £unQ.] (αὐτὰ add. P,) εἰς τὰ τῶν 

(τοῦ A) ἔμπροσϑεν σκουτάρια A.P,V || 2180. συμβάλουσιν IW || 2182. σαγι- 

τοβόλον A. P,V || 2138. πάντων P,V || 2186. 6] ὦ conieci olim; sed cf. Const. Porph. De 

cerim. 439,17 et Georg. Acr. I. 96,24 || 2137. Post ἔτι M. inserit δὲ || 2138. ἔχωσι M. W, 

74, 
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πολεμίων, εἶ μὲν ἔχουσι dep Supe ἢ ῥιπτάρια, ἀναςταύον- 
τὲς τὰ κοντάρια εἷς τὸ χαμαὶ ῥίπτουσιν ἑκεῖνα, ei δὲ μήγε, 
ἀναμένοντες μέχρις οὗ ἐγγὺς ἔλδωσιω, τότε ἀκοντίζοντες τὸ 
κοντάρια αὐτῶν ἐπιλαμβάνονται τῶν σπαξδίων αὐτῶν καὶ μάχον- 

rÓL εὐτάκτως ἕν τῇ τάξει αὐτῶν μένοντες καὶ OU κατατρέχοντες 

τῶν, ὡς εἶκός, ὑποχωρούντων αὐτοῖς ÉySQov, οἱ δὲ  ὀπιῶεν 

αὐτῶν ἑστῶτες, τὰς ἑαυτῶν χερβαλὰς σχέποντες μετὰ τῶν OxOUTO- 

ρίων αὐτῶν, ἐπιβοηξοῦσι τοῖς ἔμσροσξεεν uero τῶν κονταρίων. 
χρεία δ᾽ ἐστὶν ἀσραλῶς τοὺς εἷς τὸ μέτωπον τασσομένους προξυ- 
λάττειν ἑαυτούς, μέχρις οὗ εἷς χεῖρας ἕκ τοῦ πλησίον ἔλδωσιν, ἵνα 
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ἢ τζικούρια ἢ ῥιχτάρια, εἰς τὸ χαμαὶ ῥίπτουσι» αὐτά, 
εἰ δὲ μήγε, ἀγαμέγογτὲς “ἔχρις οὗ ἐγγὺς ἔλξωσι, τότε 
ἀκογτίζογτες τὰ χογτάρια ἤτοι ῥιχτάρια αὐτῶν ἔπι- 
λαμβάγονται τῶν σπαξίων αὐτῶν χαὶ μάχονται εὺ- 

τάχτως £r τῇ τάξει αὐτῶ» μέγοντες καὶ οὐ κατατρέ- 
χογτὲς τῶν, ὡς εἰκός, ὑποχωρούντων αὐτοῖς £ZXQOT, Ol 

δὲ ὄπισξε» αὐτῶ» ἑστῶτες, τὰς ἑαυτῶν» κεφαλὰς σχέπογ- 
τες μετὰ TOY σχουταρίω» αὐτῶν, ἐπιβοηξοῦσι τοῖς ἔμ- 

προσϑὲν μετὰ τῶν κχογταρίων. 
68. Χρεία δέ ἔστιν ἀσφαλῶς τοὺς εἰς τὸ μέτωπον 

τασσομένους προφυλάττειν ἑαυτούς, μέχρις OU εἰς | 
χεῖρας €x τοῦ πλησίον» ἔλξωσι», Vra. μὴ κατατοξεύωγται 

2199. ῥηχτάρια M.W, δικτάρια Meursii codex, διπτάρια AP,V; sic et 

infra || s/& τὸ χαμαὶ omm. AP,V || 2140. ἔλθωσιν ἐγγὺς AP,V || xot τότε 

AP,V || 2143. 2144. καταδιώκοντες A P,V || 2144. τῶν] τοὺς APP,V || ὕπο- 

χωροῦντας P, ὑπὸ χωροῦντας V || ἐγϑροὺς A || 2145. τὰς κεφαλας (/) αὐτῶν 

P,V || 2148. δὲ ἐστὶν P,V || ἀσφαλῶς in AP,V post τασσομένους traditur || 

τὸ omm. MW P, V || 2149. ἑαυτοὺς zQoqvA&vrew AP, V. 

2140 

2145 

2150 
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μὴ κατατοξεύωνται ὑπὸ τῶν. πολεμίων, ἑαν μάλιστα μὴ ἔχωσι ζάβας 
ἢ περικνημεῖθας. 

I: Μερίξονται πρὸς θιφαλαγγίαν, ὅτ᾽ ἂν ἐπ᾿ εὐδϑείας 

περιπατούσης τῆς παρατάξεως καὶ ἄμπροσξεν καὶ κατὰ γώτου ga- 
γῶσιν πολέμιοι. καὶ εἶ μὲν α-τὸ ις΄ (ανδρῶν) ἔχουσιν αἱ ακίαι, καὶ 

ἤγγισαν οἱ δι᾿ ὄψεως ἐρχόμενον ἐχξροὶ καὶ μέλλουσιν ἐκ τοῦ πλη- 
σίον ἀργεσξαι τῆς μάχης, παραγγέλλει" (ad octo?) medii par- 
{1015 ad diphalangiam, ὀχτὼ ἵστανται, £v δὲ ὀχτὼ 
στρεφόμενοι καὶ κινοῦντες πρὸς διραλαγγίαν μερίζονται. εἶ δὲ ἢ 

ἀπὸ OxrG ἵστανται τὸ βθάξος ἢ ἀπὸ τεσσάρων, παραγγέλλει" 
primi! state, secundi ad diphalangiam exite, — καὶ στρε- 

! Primi (firmi) state! secundi etc.? 
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ὑπὸ τῶν πολεμίων, δὰ» μάλιστα μὴ ἔχωσι ζάβας ἢ 
χαλκότουβα. 

69. Μερίζονται πρὸς διφαλαγγίαγ, ὅτ᾽ ἂν ET yg. 
εὐξείας περιπατούσης τῆς παρατάξεως xa ξωπροσσεν 

185 Καὶ ὄπισϑεν φανῶσι} πολέμιοι. καὶ εἰ μὲν GO ie ἀγ- 
δρῶν ἔχουσι» αἱ ἀχίαι, καὶ ἤγγισαν οἱ δι᾿ ὄψεως ἐρχό- 

“ξεγοι ἐχξροὶ καὶ “ξλλουσι» ex TOU πλησίογ ἄρχεσπαι τῆς 
uc rns, σαραγγέλλει" ἀπὸ ὀκτὼ" (OxTO) μερίσξητε 
πρὸς διφαλαγγίανγ, — χαὶ οἱ μὲν ὀκτὼ ἵστανται, 

zwo Οἱ δὲ ὀχτὼ στρεφόμεγοι xa κιγοῦγτὲς πρὸς διφαλαγ γίαν 
«ερίξονται. εἰ δὲ ἢ ἀπὸ ὀχτὼ ἵστανται τὸ βϑάξος ἢ ἀπὸ 
τεσσάρων, παραγγέλλει" εδραῖοι στῆτε" οἱ δεύτεροι 

2154. περιπατῶσι MW || καὶ μὴ (induxit manus marg. cod. P,) ἔμπροσϑεν 

P,V || 2155. φανῶσι W AP,V || οἱ πολέμιοι Α || 2156. ἔχωσιν MWP,V 

ἔχουσιν Α et Meursii codex || αἱ] καὶ P,V || διόψεως MW || 2158. H 

MWI?P,V || ὀκτώ inserui || 2159. πρὸς διραλαγγίαν ego dedi; codices MW A 
habent: καὶ οἱ ὀκτὼ εἰς διφαλαγγίαν, quod est fusior explicatio praecepti; 

P,V omittunt || zz MW P, V; et sic infra quoque || 2162 ὃ MWP,V 
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γόμεγοι οἱ GexobrÓou, τοῦτ᾽ ἔστιν οἱ ὑπὸ τὸν δεκάρχην ἑξέρχονται 
ἢ διάστημά τι ἄχρι τριακοσίων βημάτων ἤτοι σκελισμάτων τοσοῦτον, 
ὥστε μὴ θύνασξαι τὰς βαλλομένας παροὺ τῶν ἑναντίων σαγίττας 

ἑκατέρωξεν ÜAdsrtiv τοὺς γώτους τῶν αντιβλεπόντων, GÀÀ ἕν τῷ 
εὐκαίρῳ τόπῳ πίπτει" αὐτάς. (εἶτα παραγγέλλει ) reverte, — καὶ 
πάλιν ὑποστρέροντες, εἶ χρεία γένηται, ἀποκαδίστανται κατὰ τὸ 
πρύτερον σχῆμα. εἰ δέ, ὡς εἷκός, ἡ δ: δύναμις τῶν ἐχερῶν διὰ 
(τοῦ) νώτου τῆς παρατάξεως ἔρχεται καὶ ἅμαξαι οὐκ ἀκολουδοῦσιν, 
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καὶ oi τῆς ÓgaAayylag é&éASeve (δεύτεροι δὲ 
εἰσι» οἱ λεγόμενοι πάλαι σεκοῦγδοι ἢ ἐπιστάται), 
καὶ στρεφόμεγοι οἱ σεχοῦγδοι, τοῦτ᾽ ἔστι» οἱ ὑπὸ τὸν 
δεχάρχην τετα) μέγοι ἐξέρχονται διάστημά τι ἄχρι τρια- 
κοσίω» βημάτων ἤτοι σχελισμάτωνγ, ὥστε μὴ δύνασξαι 
τς θαλλομένας παρὰ τῶν ἑγαγτίων σαγίττας ἑχατέ- 
goSer βλάστειν τοὺς γώτους TOT ἀγτιβλεπόγτωγ, ἀλλ᾽ 
ἕν τῷ εὐχαίρῳ τόπῳ πίπτει» αὐτάς. εἶτα παραγγέλλει: 
ὑποστρέψατε, — xal πάλι» ὑποστρέψαντες, εἰ χρεία 
γέγηται, ἀποχαξίσταγται χατιὰ τὸ πρότερον σχῆμα. 

10. Εἰ δέ, ὡς εἰκός, ἡ (εἰ ζῶ} δύγαμις TOT eysQor 
δια τοῦ vOTOU ἤγου» ὄπισπεν τῆς παρατάξεως ἔρχεται 
xal ἅμαξαι οὐκ ἀκχολουδποῦσιν, οἱ σεκοῦνδοι ἤγουν οἱ 

2163. φαλαγγίας MW || 3163— 2164. δὲ (δὲ W) εἰσὶν W P,V || 2164. ἢ] νῦν 

δὲ AJP,V || ἐπιστᾶται M, ἐπιστάται W || 2165. ἀπὸ P,V || 2166. δέκαρχον 

A P,V || τεταγμένοι ἐπιστάται ἐξ. AP, V || διαστήματι Scheffer, διαστήματα M. W, 

διάστημα AP, V, διάστημά τι ego || 2168. διπτομένας AP, V || σαγίτας AP, V || 

2169. τοὺς vórovc] τὰς ψύας A P,V || 2172. κατὰ] εἰς M. W || 2174. διὰ τοῦ νώτου 

ἤγουν omm. AP, 2175. Verba τῆς παρατάξεως... . ἤγουν om. P, || 

2174. ἔρχηται MW || 2175. ἁμάξαι. V || οἱ σεκοῦγνδοι ἤγουν omm. AV || oi om. A. 

2165 

2170 

2175 
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οἱ σεκοῦνδοι ἵσταγται xai .οἱ πρῖμοι ἐξέρχονται. τὰ δὲ τῆς διρα- 

λαγγίας γίνεται, ὅτ᾽ ἂν αἱ ἅμαξαν οὐκ ἀκολουξοῦσιν ἢ ἀκολου- 
Ξοῦσαι ἐβιάσξησαν ὑπὸ τῶν πολεμίων. 

11. Δεξιᾷ (δὴὲ καὶ ἀριστερᾷ κλένονται, ὅτ᾽ ἂν ἐκ 
πλαγίου εἷς ἕν μέρος Ξέλῃ τὴν παράταξιν σῦραι, ἢ διὰ τό, ὡς 

εἶκός, ἐκτεῖναι τὴ» παράταξιν καὶ ὑπερκεράσαι ἐχϑρους ἢ μὴ ὕπερ- 
κερασξῆναι παρ αὐτῶν ἢ διὰ τόπου ἐπιτηδειύτητα ἢ διὸ πα- 
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ἐπιστάται ἵστανται xol οἱ πρῖμοι ἤγουν οἱ πρωτοστά- 
262 

ται (0t καὶ λοχαγοὶ) ἐξέρχονται. 
- 1 5 [ CIE PE Ey « -: 

11. Τὰ δὲ τῆς διφαλαγγίας. γίνεται, ὅτ᾽ ἂν αἱ ἅμαξαι rs. 
- 3 - - Ly - 

οὐχ ἀκολουποῦσι» ἢ ἀκολουξοῦσαι ἐβιάσξησαν ὑςτὸ TOT 
9180 πολεμίων. ταύτας δὲ χρὴ πάγτως ἐπὶ παγτὸς //TOLULGO- 

μέγου πεζικοῦ στρατοῦ ἀκχολουξεῖν, εἰ μὴ ἄρα χαβαλ- 

λαρικὸς στρατὸς ϑιασξῇ πεζεῦ σαι χαὶ ἕν καιρῷ τοιούτῳ 

ἢ ἁμαξῶν ἢ ἄλλης ὕλης κατὰ τοῦ γώτου ἀπορεῖ. 
: c - A Y 9 - . - n M ΔῈΝ a) ON E 

12. Δεξιὰ δὲ xai ἀριστερᾷ κλίνονται, OT QUY 79. 

us £x πλαγίου εἰς £r μέρος Ξέλῃ τὴ» παράταξιν σῦραι, ἢ 
διὰ τό, ὡς εἰκός, ἐχτεῖγαι τὴν παράταξιν xal ὑπερ- 
κεράσαι ἤγουν» χυχλῶσαι τοὺς ἐχξροὺς ἢ LUI) ὑπερκερασ- 

- » " - ΒῚ 3 €- » . 2 

πῆγαν ἤγουν χυχλωξῆγαι παρ αὐτῶν ἢ διὰ τόπου ἐπι- 

2176. ἐπιστᾶται M, ἐπισταται W || ἵστανται δὲ καὶ M || οἱ πρῖμοι (πριμοι W) 

omm. A.V || ἤγουν omm. A.V || οἱ om. V || 2176. 2177. πρωτοστάτοι P, V || 2177. 

oi καὶ A (cf. IV, 19), xai P,V, oi δὲ M.W || 2178. φαλαγγίας M, φαλαγγιας W || 

ὅτ᾽ ἂν] ὅτε P,V || ἁμαξαι W, ἁμάξαι P4,V || 2179. ἀκολουϑῦσιν Α || ἀκολουϑήσασαι 

M. W A || 2180. πάντας P, V || 2180. 2181. ἑτοιμασμένου A. || 2181. ἄρα MW || 

2183. χατὰ τοῦ γώτου] ἐκ τῶν ὀπίσω A.P, V || ἀπορεῖν A. || 2184. δεξιὰ M. A P,V || 

ἀριστερὰ W, ἀριστερὰ M. A P,V || 2185. σύραι codd., σῦραι Migne || 2185— 2186. 

Pro ἢ διὰ 4y0..... παράταξιν xoi A ἢ μὴ exhibet || 2186, τὴν παράταξιν) 

αὐτὴν A.P,V || 2187. 2188. Verbum ὑπερκερασϑῆναι quasi evanidum in W. 

24 
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i - 7, Α 5 ' - / ^ 7 »» 

αγωγὴν» στενοῦ τόπου. καὶ εἶ μὲν δεξιᾷ Φέλει παραγαγεῖν αὑτὴν 
γ i [4 t ἢ 2 

παραγγέλλει" *ad contu'' clina, — καὶ στρέγονται σάντες οἱ 
» 2 - - 7 τ 7 £V 

διτλῖται ÉxceiSer: move, — καὶ κινοῦσιν ἕως ov χρεία" *recede'^, 

- καὶ ἀποχκαξίστανται. εἶ δὲ ἀριστερᾷ Φέλει, παραγγέλλει" δα 
. AE 5 « 

scutu' clina, move, — xai và ἄλλα ὁμοίως βυλάττονται. 
2 , ct 2^ - - 

12. (DviárrtoSai) αἀμφιστόμως, ὅτ᾽ ἂν τῶν ἐχϑρῶν, 
ὡς εἶχός, ἄφνω γυρευόντων ἔμσροσξεν καὶ ὄπιδὲεν μὴ φξάσῃ πρὸς 

? N ( 
δ ͵ - c / 5. “ἡ * . 

διφαλαγγίαν μερισϑδῆναι ἡ παράταξις. παραγγέλλειν" undique ser- 

Codd. habent: 1 αὅκοντο. — ? oa00s; et bREGGE. — 5. αδσκουτο. 
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τηδειότητα ἢ διὰ παραγωγὴ; στεγοῦ τόπου. καὶ εἰ μὲν 
δεξιᾷ Ξέλει παραγαγεῖν αὐτήν, παραγγέλλει" ἐπὶ κον- 
τάριγ xÀivOTY, — χαὶ στρέφογται πάγτες οἱ ὁπλῖται 
ἐχεῖδεν. (κίνησον᾽ xoi κινοῦσι!» ἕως οὗ χρεία.) εἶτα 
παραγγέλλει: ὑπόστρεψον, — καὶ ἀποκχαξίστανται. 
εἰ δὲ ἀριστερᾷ ϑέλει κλῖναι, παραγγέλλει' ἐπὶ σχου- 
τάριν χλίνας κίνησον, --- καὶ τὰ ἀλλα διιοίως φυ- 

λάττογται. 
18. )4uglarouoc δὲ κίνησις, ὅτ᾽ ἂν τῶν ἐχϑρῶν, 

ὡς δέκός, agro γυρευόγτῶ» διιπτροσπεν. χαὶ ὄπισξεν ui 

gon πρὸς διφαλαγγίαν “ερισοῆναι 7 παράταξις. καὶ 
παραγγέλλει" τῶν ἀχιῶν τὴν τάξιν φυλάξατε, — 

2189. παραγωγῆς P,V || 2190. δεξιὰ codd. || In. ϑέλεε cod. W εὖ ab altera 

manu est exaratum || 2190. 2191. χοντάριον AP,V || 2191. ὁπλίται M. A P, V, 

ὅπλιται W || 2192. Inserui . παραγγέλλει 

om. P, || 2194. ἀριστερὰ codd. || In ϑέλει cod. W €t ab altera manu est scriptum || 

κλίναι M V, κλιναι W || 2194. 2195. oxovzágu ego, σχουτάριον AP,V, κοντάριν 

M W || 2195. 2196. φυλάττοντα P, || 2198. γυρευόντων]) περικυκλούντων AP,V || 

καὶ] ἢ P,V || 2200. τῶν ἀκιῶν ἤτοι τῶν λόχων AP,V || exeo» W. 

2190 

2195 

2200 
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vate (ordinem), — xol οἱ ἡμίσεις κατὰ τῶν ἔμπροσδεν épyo- 
μένων ἱστάμενοι ἁρμόζονται, οἱ δὲ ἡμίσεις ἐπὶ TOT νῶτον ἀντι- 

στρεγόμενοι, οἱ δὲ ἔν τῷ μέσῳ ἑστῶτες τὰς κεφαλὲς αὐτῶν ἴσως 
σχέπουσι διὰ τῶν σκουταρίων. 

13. Μετατίξενται δεξιᾷ καὶ ἀριστερᾷ, ὅτ᾽ ἂν ἢ δεξιᾷ, 
ἢ ἀριστερᾷ ϑέλῃ μετενεγκεῖν τὴν παράταξιν, χρείας καλούσης, ὡς 
εἶκός. παραγγέλλει "δέ" *despone *au' dextra, *au' senestra, 

καὶ frog ἕνος τάγματος μετατιξεμένου μεταφέρεται ἡ παράταξις 

πάσα πρὸς τὸ μέρος éxeiro συντόμως. 
14. ραιοῦνταν ἤτον πλατύνονται, OT ἂν πενυκνω- 

CONSTITUTIO VII. 

καὶ οἱ ἡμίσεις κατὰ τῶν ἔιιπροσξεν ἐρχομένω» ἱστά- 
μεγοι ἁρμόζογται, οἱ δὲ ἡμίσεις ἐπὶ τὸ» γῶτον» ἀγτιστρε- 
φόμεγοι, οἱ δὲ ἔν τῷ μέσῳ ἑστῶτες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν 
ἴσως σχέπουσι διὰ τῶν OxovraQlon. 

14. Μετατίϑξενται δεξιᾷ καὶ ἀριστερᾷ, ὅτ᾽ ἂν 81. 
ἢ 1 δεξιᾷ ἢ ἀριστερᾷ ϑέλης μετεγεγκεῖν τὴ» παράταξιν, 

χρείας, ὡς εἰκός, οὕτω καλούσης. καὶ παραγγέλλει" 

μὠετάφερε εἰς τὰ δεξιά, — ἢ πάλιν" μετάφερε 
εἰς τὰ ἀριστερά, — καὶ éróc (ἑνὸς) τάγματος μετα- 
τιξεμέγου μεταφέρεται ἢ παράταξις πᾶσα πρὸς τὸ 
uégoc ἐκεῖνο συντόμως. 

2202. ἀπαντῶσιν AP,V || Verba οὗ 0$.... ἀντιστρεφόμενοι omm. P,V || 

κατὰ τὸ νῶτον A || 32204. ἰσως omm, P,V || σχέπουσιν P,, σκεπουσιν W, 

σκέπτουσιν W || 2205. Verba δεξεᾶ et ἀριστερᾷ parum lucida in Wi; δεξεὰ et 

ἀριστερὰ ceteri; || 2206. δεξιᾶ et ἀριστερᾷ W, -& ceteri || 2207. οὕτω καλούσης] 

ἀπαιτούσης AP,V || 2207— 2209. Verba παραγγέλλει... . ἀριστερὰ om. Pi || 

2209. ἑνὸς inserui || 2211. συντόμως δὲ P, V. 
24* 

e. 760. 

2 - JA JS CA » 
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μέγοι εἷσὶ καὶ δέλῃ μερίσαν row AemrUYOL, ὡς εἴχκος, τὰς ἀπκίας 

xal ἐκτεῖναι τὴν παράταξιν εἷς μῆκος ἢ διὰ τὸ ἀνετωτέρους αὐτοὺς 
γενέσπδαι. παραγγέλλει: largia ad ambas partes, — xai 
πλατύνονται. τοῦτο δὲ TO σχῆμα καὶ περιπατούσης καὶ ἱσταμένης 

τῆς παρατάξεως δύναται γίνεσξιαι τῶν δύο κεράτων ἐπὶ το ἔξω 

νευόντων, cire μέρος (ἕν), eire ἡ παράταξίς ἔστιν. 

15. Βαδύνονται δὲ rou διπλοῦνται αἱ ἀκίαι, OT. ἂν 
Y » Dj 5 , » ' . - ' 

μὲν ἀπὸ τεσσάρων ἵστανται καὶ Sa αὐτὰς διπλώσαν καὶ πρὸς 

συμβολὴν ἱσχυροποιῆσαι, ἁρμοζόμενος τῷ βάξει τῶν ἑγαντίων. 
παραγγέλλειν" intra, — καὶ γίνονταν ὀχτώ" εἰ δὲ ϑέλεν δεκαὲξ 

CONSTITUTIO VII. 

TETUXTOMÉTOL εἰσὶ χαὶ πέλῃς μερίσαι ἤτοι λεπτύγαι, 

ὡς εἰκός, τὰς ἀκίας καὶ ἐχτεῖγαι τὴ» παράταξι;» είς 
μῆχος ἢ διὰ τὸ ἀγετωτέρους αὐτοὺς γεγέσπαι" καὶ 
παραγγέλλει" πλάτυνον πρὸς τὰ ἀμφότερα μέρη, 
— χαὶ πλατύγογται. τοῦτο δὲ τὸ σχῆμα xc περιτταὶ- 
τούσης xoi ἱσταμέγης τῆς παρατάξεως δύναται γίγεσξαι 
τῶν δίο χεράτων ἐπὶ τὰ ἔξω γευόγτων, εἴτε μέρος &r 

ἔστι», εἴτε ἡ παράταξις. 
76. Βαϑύγονται δὲ ἤτοι διπλούνται αἵ ἀκίαι, 

0T. ἂν μὲν GO τεσσάρων ἵσταγται χαὶ Ξέλῃς αὐτὰς 
διπλῶσαι xal πρὸς συμβολὴ» ἰσχυροποιῆσαι, ἁρμοζόγτως 
τῷ θάξει τῆς παρατάξεως τῶ» ἕναγτίων. “«ταραγ77 ἔλλει" 
εἴσελξδε, — xai γίνονται ὀχτώ᾽ εἰ δὲ ϑέλεις δεκαξδξ 

2218. εἰσὶν W, ὦσι P,V || ϑέλεις P,V || 2215. ἀνετωτέρους ego hausi ex 

Urbicio, ἀνωτέρους codd. || 2216. ἀμφότερα A.P, V, ἀμφίστομα MW || 2219. 2220. 

ἐγέστιν W, £v doviv A. || 2222. ὅτε P,V || δ P,V || ϑέλεις P,V || 2228. ἄρμο- 

ζομένης P,V || 2225. καὶ inserunt MW ante παραγγέλλει || ἌΡ || ϑέλης 

MW, sed in W ἡ in ras. || τς MW V || 2225—2227. Verba δεκαὲξ... . . 

2215 

2220 

2225 
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ποιῆσαι, πάλιν παραγγέλλει" intra, — καὶ εἰσερχόμενον εἷς τοὺς 
ἰδίους τόπους, εἷς παρ᾽ ἕνα Θιπλοῦνται καὶ γίνονται δεκαὲξ πάντες 
εἷς ἕν μέρος, ὡς ἐξῆλξαν. εἰ δὲ Séhew ὡς εἶκός, ἀπὸ τριακονταδύο 

τὸ βάξος τῶν ἀκιῶν ποιῆσαι, ὅπερ οὐκ ἔστιν χρειῶδες, παραγγέλλει" 
acia -[in]'aeia, — καὶ διπλοῦνται ὁμοίως καὶ βαϑύνεταν μὲν 

| παράταξις, συστέλλεται δὲ τὸ μῆκος αὐτῆς. 
16. Μεταβάλλονται, ὅτ᾽ ἂν ἐπ᾿ εὐδείας περιπατούσης τῆς 

παρατάξεως μηκέτε δι᾿ ὄψεως ἔλξωσιν οἱ PySgoí, αλλὰ διὰ τοῦ 
νώτου αὐτῆς. καὶ εἶ μὲν τὸ μέτωπον ἤτοι τοὺς λοχαγοιὶς ὀπιξδεν 

! Om. M. 

CONSTITUTIO VII. 

ποιῆσαι, πάλι» παραγγέλλει" εἴσελξε, — καὶ εἰσερχό- 
U£r0L εἰς τοὺς ἰδίους τόπους εἷς sao" εἷς διπλούνται καὶ 
γίγρονται (c! πάντες eic ἕν μέρος, ὡς ἐξῆλξον. εἰ δὲ SéAug, 

ὡς εἰκός, ἀπὸ τριαχογταδύο τὸ θάξος TOT ἀκιῶν ποιῆσαι, 
x» ὕστερ οὐχ ἔστι» χρειῶδες, παραγγέλλει" ὃ στίχος ὑπὸ 

τὸν OTÍZOT, — καὶ διπλοῦνται διιοίως καὶ ϑαξίγεται 
μὲν ἡ παράταξις, συστέλλεται δὲ τὸ μῆχος αὐτῆς. 

71. Μεταβάλλονται, ὅτ᾽ ἂν ἐπ᾽ εὐδείας περίιστα-- 84. 
τούσης τῆς παρατάξεως μιηχέτι δι᾽ ὄψεως ἔλξπωσι» οἱ 

sss χῶροί, ἀλλὰ ἀπὸ ὄπισξεν αὐτῆς. καὶ ἐὼν μὲν τὸ ué- 
τῶπον ἤτοι τοὺς λοχαγούς, τοὺς καὶ πρωτοστάτας, 

ἰδίους om. P, || 2227. εἷς παρεῖς M, εἷς παρεὶς W, εἷς παρ᾽ εἷς A P, εἷς παρεΐς 

V || 2228. πάν (versus explicit) | πάντες 'W || ὡς om. P, || ϑέλεις ego, ϑέλης 

codd. || 2229. τριάχονταδύο A, Ap' MWEP,V || Gziov M, ακιων  'W || 2230. 

οὐχκεστιν ἍΝ, οὐκ ἐστὶ A, οὐκ ἔστι ceteri || 2231. λεπτύνονται P, V || 2281—2232. 

καὶ βαϑ. μὲν ἡ παρ.) καὶ βαϑείας περιπατούσης τῆς παρατάξεως P, || 2232. 

συσορίγγεται A, σφίγγεται P,V || 2284. διόψεως ἽΝ || 2285. ἄλλ᾽ éx τῶν 

ὄπισϑεν P, V || μὲν] μέντοι A.P, V || 2286, τοὺς omm. P, V. 
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SéÀer μετενεγκεῖν (us0) δεκαὲξ ὄντος τοῦ βάξους, παραγγέλλει" 
muta locum, — καὶ διὰ τοῦ βάξους τῶν ἀκιῶν παρερχόμενγοι οἱ 
λοχαγοί, ὡς ἵσταται ἡ παράταξις, συγακολουξούντων αὐτοῖς χαὶ TOY 

λοιπῶν μεταβάλλονται, τὸ μέτωπον ἐπὶ τοὺς πολεμίους ποιοῦντες. 

τοῦτο δὲ πρὸ τῆς πυκνώσεως ἐπιτηδείως γίνεται. εἶ δὲ πεπτύκγτωται 

καὶ Σ : "Qul c ; ΝΜ A/^jg ) jer. " τὶ d xai οὐ συμφξαζει ἀραιῶσαι, παραγγέλλει" transfurma, 
v. [9 H] ) DW 72 M - 7 7 ΄ 

στρερόμεγοι, ὡς ἵστανται, αντιβλέπουσι κατὰ τοῦ τώτου LLEQUG, οὐκέτι 
-* - 5 : c , 5) 5.5 ἴ NE " γ E 

TOU λοχαγοῦ CLLSTQOO- £P EUQLOXOLLEYOU, (G.A. τοῦ ἑξκαιδεκάτου ουραγου. 

CONSTITUTIO VII. 

) C - * - 2 ι 9 d - » E 

ὄπισξεν 2éAmg μετεγεγκεῖν GO ις΄ ἀγδρῶν ὄντος TOU 
βάξους, παραγγέλλει" μετάλλαξον τὸν τόπον, — 

d - - - P] - 

xai διὰ τοῦ ϑάξους τῶν «xir παρερχόκμιεγοι οἱ Aog ac 
c, t- * - 2 - 

joi ἵστανται εἰς παράταξι» GvraxoAovzoUYTOY αὐτοῖς 
καὶ τῶν λοιπῶν χαὶ μεταβάλλονται, τὸ μέτωπον ἐπὶ 
τοὺς πολεμίους ποιούττες. τοῦτο δὲ πρὸ τῆς πυχγώσεως 
2) ὃ 3 2 ; - 

ἐπιτηδείως γίγεϊται. εἰ δὲ ττεττύχγωται xal οὐ συμφπάζει 
2j ἊΣ ALD 

ἀραιῶσαι, παραγγέλλει" μετασχημάτισογ, — καὶ 
5 / c CLA 2 i. ΕΝ » ͵ 

στρεφόμιεγοι, ὡς ἵσταγται, ἀγτιβλέπουσι χατὰ τοῦ TOTOU 
A 2 - - z 

ἤγουν TO ὀπίσω μιέρος, οὐχέτι TOU λοχαγοῦ ἔμπροσξεν 
εὑρισχομέγου, ἀλλὰ τοῦ ἑξκαιδεχάτου οὐραγού. 

ς ι 3 e c 3 - 78. dt. uer ovv γυμγασίαι αὗται δίγαγται δ᾽ καιρῷ 
πολέμου τὸν στρατιώτῃ; ἕτοιμο» παρασχευάζει» καὶ 

2239. παρερχομένων {τῶν λοχαγῶν) legendum apud Urlichs- Müller 116, 38 || 

2241. τῶν iteratur in P,V || 2242. AP,V exhibent: τοῦτο δὲ εὐκόλως 
γίνεται πρὸ τοῦ πυκγωϑῆναι τὴν παράταξιν || 3248. cvugqO9áta] δύνανται A, 

δύναται P,V || 2244. ἀραιῶσαι ex Urbicio recepi, ἁρμόσαι M, αρμοσαι W, ἐξελίξαι 

AP,V || 2245. ἀντιβλέπουσιν A, àvijAeiovow 'W || 2245— 2246. κατὰ τοῦ 

γώτου ἤγου») εἰς A, πρὸς P,V || 2240. οὐχετι W, οὐχ ἔτι V, οὐχ ἔστι A. || 

2247. ἑξκαιδεκάτου omm. AP,V || 2248. αὗται; αὐτῶν P,V || 2249. τὸν om. M. 

2240 

2245 
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2250 πρὸ χοιροῦ πολέμου ἄγευ σιδήρου διὰ ὅπλων ἑτέρων 

2255 

2260 

2265 

τῶν πρὸς γυμγασίαν ἐπιτηδείων ἐπίζει» πρὸς πάντα 
τα σχήματα τῶν xumnosor xoi τὰ παραγγέλματα 
εὐφυῶς καὶ ἄγευ ταραχῆς καὶ ϑροισμοῖ διαγίνεσξαι, 
ὅτ᾽ ἂν μάλιστα πρὸς ἄλληλα τὰ τάγματα, διαιρούμιεγα 
εἰς δύο ἀγτιπαρατάξεις, εἴτε χαξ᾿ ἕν τάγμα, εἴτε κατὰ 
στλείογα, ποιεῖται τῇ» γυμνασίαν. 

19. Οὐκ ἀγνοῶ δέ, ὅτί περ τοῖς ἀρχαίοις καὶ ἕτερά 
Tura παραδέδοται παραγγέλματα καὶ κειρήματα γυμτα- 
σίας, ἄλλως τε χαὶ ᾿Ἰρριαγῷ xol Αἰλιαγῷ, ὥσπερ εξ 
ἑγὸς στόματος περὶ αὐτῶν δμοφωγοῦσι»" ἀλλ᾽ | ἵνα μὴ 
ἐπὶ πλάτος τοσοῦτο» παρεχτείγω τὸν λόγον, Ev χεφα- 
λαίῳ μόνον μγήμῃ» παραξήσω ἐχείγω» xoi τοῦ λοιποῦ 
σιωπήσομαι τὸ πλῆξος, τὸ μὲν διὰ τὴ» €» αὐτοῖς ἀσά- 
φειάν τε χαὶ ἀχρηστία», τὸ δὲ xai διὰ τὸ ἐχεῖξδεν 
«vadit ra ὥσπερ ἀγξολογηπέντα τὰ παρ᾽ joy 
erra za εἰρημένα μετὰ τῆς TOY γεωτέρων διὰ πείρας 
εὑρέσεος, — καὶ ra μὴ ἀπειρόκαλοι δόξωμεν εἴγαι καὶ 
δευτερολογεῖν ἀσαφῶς ἐγταῦξα τὰ ἤδη σαφηνισξέγτα. 

2251. ἐρεϑίζειν P,V || 2253— 2254. Inde ἃ ταραχῆς usque ad τάγματα 

oblitterata est scriptura in W || καὶ ϑροισμοῦ M (a verbo ϑροΐζω -- ϑροέω ; 

vocabulum [-7wmor] lexicis addendum), omm. A P,V || 2254. τὰ omm. P,V || 

2255. αὶ V || χκαϑὲν M. || εἴτι P, V || 2256. ποιῆται A, sed ἢ in ras. || 2257. ὅτι 

codd. || πὲρ omm. AP,V, παρὰ Lamius || 2257—2258. ἕτερα (ἕτερα W) τινὰ 

MWfP,V || 2259. ἄλλως ve xai ego, ἄλλοις τὲ καὶ codd. || ἀρεανῶ P, V || 2260. 

ὁμοφανοῦσιν P, || 2261. παρεκτείνω τὸν παρόντα Aóyor AP,V || 2262—2266. 

Pro χαὶ τοῦ Aow100 .... εἰρημένα] καὶ γὰρ τὰ πλείονα καὶ χρησιμώτερα :àvDo- 

λογησάμενοι (ἀνϑομολογησάμενοι P,, ἄνϑοι {Πλογησάμενοι V) ἐνταῦϑα εἰρήκαμεν 

' AP,V || 2267—2268. Verba χαὶ (va . . .. σαφηνισϑέντα omm, AP, V. 

96. 

e. 761. 
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Cff. Aeham? Tact. Theor. XXV 1—XXIX 9; XXXVI 2—3; 

XXX 1—XXXI 4. 

CONSTITUTIO VII. 

80. Haga γὰρ diAuxvQ λέγονται ὁγόματα xol xwur- 
σεις αὗται" ἡ μὲν κλίσις καλουμένη" τὴ» δὲ κλίσιν 

δίς δύο διαιρεῖ xol τὴν μὲν ἐπὶ ἀσπίδα καὶ αὐτὸς 
κλίσιν» λέγει myovr ἐπὶ σχουτάριν, τὴν δὲ ἐπὶ δόρυ 
ἤγουν» ἐπὶ κοντάριν. ἔστι δέ τις κίγησις καὶ παρ᾽ αὐτῷ 
καὶ μεταβολὴ xol ἐπιστροφὴ xoi ἀγαστροφὴ 
καὶ περισπασμὸς καὶ ἐκπερισπασμὸς καὶ ζυγεῖν 
καὶ στοιχεῖν χαὶ ὃς OQSÓv ἀποδοῦναι καὶ ἐξε- 
λίσσειν» καὶ διπλασιάξει»ν. λέγεται δὲ καὶ δστα- 
jy07y καὶ δεξιὰ παραγωγὴ καὶ εὐώνυμος παρα- 
γωγὴ καὶ πλαγία φάλαγξ καὶ ὀρξδία φἄλαγξ καὶ 
λοξὴ φάλαγξ καὶ παρεμβολὴ καὶ πρόσταξις καὶ 
ἔνταξις καὶ ὑπόταξις [xoà ἐπίταξις καὶ προσέν- 
ταξις xoà παρένταξις. 

81. 4t μὲν ovr ὀγομασίαι τῶν xirQotor τοσαῦται, 

2269—2270. Verba Παρὰ .... καλουϊμένη evanida in W || 2271. 8 P,V || 

Verba “αὶ αὐτὸς post (2270.) zAíow transponenda censeo || 2271— 2272. κλίσιν 

καὶ αὐτὸς A P, V || 2272. ἐπὶ] τὸ P,V || σχουταριν W, oxovrágior A.P, V || 2278. 

τὸ ins. A, post ἐπὶ || κοντάριον AP, V || 2273. καὶ omm. A P,V || 2276. ovvzeiv 

(ot a m. marg) P; || ic ὁ. ex Aeliano ego, sic 0. A P,V, ἐπορϑὸν M W || 2278. 

“καὶ εὐώνυμος (εὐωγυμος A, ἐξωνύμως V) παραγωγὴ omm. M W || 2279. φάλαξ V, 

φύλαξ Ῥ, [] ὀρϑὴ φάλαγξ (φάλαξ P,V) AP,V || 2280. φάλαξ P,V || xoi 

πρόσταξις om. V || πρόσταξις Ps, z9ooresig W, πρόταξις 0M. A. || 2281— 2282. Verba 

ab Aeliano omissa seclusi || πρόσταξις et παράταξις codd.; conlatis iis in ᾿Ερμηνείᾳ 

τῶν ἐπὶ στρατευμάτων καὶ πολεμικῶν παρατάξεων φωγῶν (edd. Koechly-Rüstow 

Griech. Kriegsschriftst. IL. b. pp. 219 et sqq.) p. 225 extantibus emendavi. 

2210 

2215 

2280 
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2290 

Ael. Tact. Teor. XLII. 1. 

εἷς τὰ ὅπλα παράστητε; 
παρὰ τὰ ὕπλα: ὁ Gxevogó- 
ρος ἀποχωρείτω τῆς ά- 
λαγγος" σίγα καὶ πρόσεχε 
τῷ παραγγελλομένῳ: ὑπό- 
λαβε, ἀνάλαβε: OwkoriSi ἄνω 

M , " 4 

τα δόρατα" στοίχει, ξύγει, s1a- 

"Aye | 

193 

Arrhiani Tact. 32. Tw παραγ- 

γέλματα ὁὲ ἔστω τοιάδε" ἀγε 

ὁ ὁπλοφόρος 
(un) ἀπέτω «ἀπὸ τῆς γράλαγ- 
qoc: σίγα καὶ πρόσεχε τῷ 
σαραγγελλομένῳ 

δόρατα' κάξες τὰ δόρατα' 

ὁ οὐραγὸς τὸν λόχον ἀπευ- 

éc τὰ Oma: 

ΒΩ M] 

Gv TU 

ρύρα ἐπὶ τὸν ἡγούμενον" τὸν ξιυνέτω" τήρει τὰ διαστής 
2, , c b V 2 A MN z 2 2 

ἔδιον λόχον ὃ οὐραγὸς ματα᾽ ἐπὶ δόρυ κλῖνον" és 
ἀπευδυνέτω: συντήρενι τὰ ἀσπίδα κλῖνον: πρόαγε" 

ἐξ ἀρχῆς διαστήματα; ἐπὶ *üy' οὕτως" éc ὀρϑδὸν ἀπό- 

δόρυ κλῖνον" πρόαγε' *éy δος" τὸ βάϑος διπλασέαξε, 

οὕτως" εἷς ὀρδὸν ἀπόδος" αἀποκατάστησον' τὸν 4dá- 

CONSTEEFUTIO ΤΙ 

τὰ δὲ παρα) γέλιιατα τς το 8 εἰς TG ÓÜstAQ. πξ 
ράστητε παρᾶ τὰ ὅπλα' (ὃ ὅσ À οφόρος ui aao 

τῆς φάλαγγος" 7 σχευοφόρος ἀποχωρείτω τῆς 

φάλαγγος" σίγα καὶ mU τῷ παραγγϑ8λλο- 

uérgo' ἄνω τὰ δόρατα" κάϑες τὰ δόρατα' ὁ οὐρα- 
γὸς τὸν λόχον ἀπευξυνέτο᾽ τήρϑι τὰ διαστή- 

ματα ἐπὶ δόρυ xAivor: ἐπὶ ἀσπίδα κλῖνον" 
σρόαγ € ἡρϑὸν ἀπόδος" τὸ βάϑος 

2284. Post ἄγε εἰς τὰ ὅπλα in P,V legitur παράτασσε τὰ ὅπλα || 2284. 2285. 

παραστῆτε M, παράστηται P, || 2285. ὁ addidi || 2285. 2286. Verba ὁπλοφόρος . . .. 

φάλαγγος omm.-A.P,V || 2286. Verba ὁ σχευοφόρος (oxevógogos A) . .. φάλαγγος 

omm. M W || 2287. καὶ omm. A?P,V || 2287. 2288. παραγγελμένω BV || 2288. 

κάϑες) κάτω AP, || ó omm. M W || 2289. λόγον P,V || 2290. κλίνον M W || 2291. 

ἔχ᾽ ego (lectiones etiam apud Aelianum et Arrhianum apostropho omissa 

sunt ortae!) 4s codd.; cff. praecepta: ἔχε ἠρέμα, ἔχε ἀτρέμα ete. 

25 

[p. 92. M.] 
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ἐπ ἀσπίδα κλῖνον" πρόαγε' κωνα ἐξέλισσε, ἀποκατά- 

*éy' οὕτως" ἐπὶ δόρυ μεταβαλοῦ: στησον᾽ ἑπὶ δόρυ ἐκπερίσπα, 
πρόσαγε" “ἔχ, οὕτως: τὸ βάξος ᾿ἀποκατάστησον. 
διπλασίαξε, ἀποκατάστησον' τὸ μῆκος διπλασίαζε, ἀποκοατά- 

orpcor' τὸν ΜΤἀκωνα ἐξέλισσε, ἀποκατάστησον᾽ TOV 

Μακεδόνα ἑξέλισσε, ἀποκατάστησον" τὸν χόριον» ἐξέλισσε, ἀποκατά- 

στησον" ἐπὶ δόρυ ἐπίστρεγε, ἀποκατάστησον" ἐπὶ δόρυ ἐκπερίσπα, 
ἀποκατάστησον᾽ ἐπ᾿ ἀσπίδα ἔχπερίσπο, ἀποκατάστησον. 

CONSTITUTIO VII. 

διπλασίαζε, ἀποκατάστησον᾽ τὸν Τάκωνα 6Eé- 
λισσε, ((ποχατάστησον") ἐπὶ δόρυ ἐχπερίσπα, 
ἀποκατάστησον. ἀλλὰ ταῦτα διά τε τὸ ἀσαφὲς καὶ 
τὴ» ἀχρηστίαν» τέως παρείδοιιεγ, τοῦ συγτόμου καὶ 
σαφοῦς μάλιστα φρογτίζογτες. 

82. Τὰ μὲ» οὖν περὶ γυμνασίας ἡμῖν» προειρημένα 
πεζικῆς τε καὶ ἱππικῆς τῆς τὲ χαϑ᾿ ἕγα στρατιώτῃν 
καὶ τῆς χατὰ τάγμα xoi παρατάξεις ὡς ὃν ἔστιτόμῳ 
ἀρχούίγτως ἔχει. ἁρμοδίως δὲ τῷ παρόντι συγτάγματι 

2292. ἀποκάστησον W || 2292— 29293. Verba τὸν “άκωγα ... ἀποκατάστησον 

om. P, || ἐξέλισσε omm. MW || 2298. ἀποχατάστησον inserui || Ambrosianae 

2295 

2300 

recensionis redactor in mge inspecto Aeliano videtur adscripsisse: τὸν χορεῖον . 

ἐξέλισσε" τὸν μακεδόνα ἐξέλισσε, quoniam A. haec in textu exhibet, P,V omm. || £x 
τὸ (ivo W) δόρυ MW || 2294. ἀποκάστησον V || 2295. τὸ ἄχρηστον AP,V || 

παρίδομεν W. A. || 2297. τὰ μὲν οὖν εἰρημένα Quir περὶ γυμνασίας AP,V || 2298. τῆς] 

τῶν M W || καϑένα MW || 2299. τῆς] τῶν M. W, omm. AP, V || ἐν omm. P, V. 

δεῖ δὲ καὶ περὶ τῶν ἐπιτιμίων τῶν στρατιωτιχῶν διορίζεσϑααι. 

437. O post ὅταν μέλλωσι (435. 436.) habet a m. rec. addita τοσαῦτο δὲ εἰπόντες περὲ τῆς γυμνασίας 

τοῦ στρατηγοῦ εἴπωμεν ἄρτι καὶ διορισώμεϑα καὶ περὶ τῶν ἐπυτιμίων τῶν στρατηγῶν στρατιωτικῶν, — p 

habet versum post παρατάξεως ἐμνήσϑημεν (vs. 52.) 
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Urbicii 1, 6. [Cff. S$. Περὶ στρατιωτικῶν ἐςπιτιμέίων ἕκ τοῦ 

“Ρούφγου καὶ τῶν τακτικῶν. Byz. Z. ΠῚ (1894) 450—452] Ποῖα μαν- 

δάτα σερὶ καξοσιώσεως δεῖ τοῖς στρατιώταις δοξηται; 

1. Mera τὸ ὀρδινευδῆγαι xol γενέσξυαι τὰ κουντουβέργτια δεῖ 

συναγαγεῖν τὸ τάγμα κατὰ δεκαρχίαν" καὶ ei μὲν ἐπιγινώσκουσιν 
οἱ ἕν αὐτῷ τὰ διὰ τοῦ rÓuOv μανδάτα τῆς καξοσιώσεως, εὐ, εἶ δὲ 

“μήγε, ἐγγράφως ἐπὶ σχολῆς διὰ τοῦ ἰδικοῦ ἄρχοντος εἰπεῖν ταῦτα" 

CONSTITUTIO VIII. 

xal τὰ τοῖς ἁμαρτάγουσι στρατιώταις ἐπιτίμια ἐγτάξαι, 
2 3 - 5 

UT&. AYOOXGOLY. (TG. XG μὴ — ἀγγοοῦγτες — €UztlztT 0L 
- 5 ΒῚ - , 

ταῖς γ᾽ αὐτοῖς xtLuérOu4c τιμωρίαις. 

j 1? M, 74 T ; Ὁ ΓΛ 7: 
IHIOAE MINON IILAPAXKEYGON 

2305 διάταξις η΄. e. 164. 

Ilegi στρατιωτικῶν CUT UG. 

» 53 2 / 2 2 c ΨΥ E RUPEE 1. Aci ovv οὐ μόνον ὃν χαιρῷ TOT GÀQzor QyOrYOT, 1. 
2 z 2 Ξ A i: - . / * ῷ ἀλλὰ xai ἕν τῷ χαιρῷ τῆς γυμνασίας συνηγμένοι 
ἁπάντων τῶν τὲ &QyÓrYTOY χαὶ TOY στρατιωτιχῶν τα- 

- ς 433 N 
aso /44TOY προσχαλεῖσπαι πάγτας χαὶ ὑπαγαγιγώσχει) 

αὐτοῖς τὰ εἰρημέγα γόμιια στρατιωτικὰ ἐπιτίμια, 
ἔχοντα οἵτως" 

2808. ἐν αὐταῖς AP, ἐναυταῖς V || 23804---2806., Inscribitur in M, ut 

supra est editum; in W inscriptio procul dubio extitit in mge superiore 

ante, quam folium fuit circeumcisum; in A praecedit insuper ἢ (Ξπερὶ); PV 

verba 14o4. Π]|αρ. omm. || 2807. ἐν τῶ AP,V || τῶν] τω W || 2911. προειρημένα 

Περὶ τῶν ἐπιτιμίων" πῶς ἕχαστος τῶν OTQUTIGOTOY 
ΝΆ er € , b , 

τιιὠρεῖται, ὅταν τι OUGQTI ατακχτῆσας. 

Inscriptionem solus p habet. 
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2. Ἐὰν στρατιώτης τῷ ἰδίῳ πεντάρχῃ ἢ τετράρχῃ ἑναντιωϑῇ; up 

viGéoS o, — εἶ δὲ πεντάρχης ἢ τετράρχης τῷ ἰδίῳ δεκάρχῃ, ὁμοίως, --- 

cb δὲ δεκάρχης τῷ ἑχατοντάρχῃ, ὁμοίως" ei δέ τις τῶν τοῦ τάγματος 
τολμήσειν τοῦτο ποιῆσαι εἷς τὸν ἄρχοντα, τοῦτ᾽ ἔστιν τὸν κόμητα 
αὐτοῦ ἢ τριβοῦτον, κεραλικῇ τιμωρίᾳ ὑποκείσξω. ei μέντοι ἀδικηδῇ 
παρά τινος, τῷ ἄρχοντι τοῦ τάγματος αὑτοῦ προσέλϑῃ" εἰ δὲ καὶ 
παροὺ τοῦ ἄρχοντος αὐτοῦ ἀδικηδῇ, τῷ μείζονν ἄρχοντι προσέλξῃ. 

3. Ei τις τολμήσει θαγεῦσαν ὑπὲρ τὸν χρόνον τοῦ κομεάτου, 
καὶ τῆς στρατείας ἐχβληϑῇ, καὶ ὡς παγανὸς τοῖς πολιτικοῖς ἄρχουσι 
παραδοδείη. 

CONSTITUTIO VIII. 

o y^^ 4 SQUE s τ » ς J/ 
2. 2. E«v στρατιώτης TQ ἰδίῳ πεγτάρχῃ ἢ τετράρχῇῃ 

p] 1 . S Á GP. Orc 5 e J »* 

ἐγαγτιωξῆ, σωφρογιζέσπω, — εἰ δὲ τετράρχης ἢ stev- 
p.9.X] τάρχης τῷ ἰδίῳ δεχάρχῳ, ὁμοίως σωϊφρονγιζέσξω, — tens 

δὲ δέχαρχος τῷ κχεγτάρχῳφ, ὅμοίως᾽" εἰ δέ τις τῶν 
τοῦ τάγματος τολμήσει τοῦτο ποιῆσαι εἰς τὸν ἑαυτοῦ 

κόμητα, χεέφαλικῇ τιμωρίᾳ ὑποχείσξο. 
3. 8. Et uévvoi ἀδικηπῇ σαρά Troc, TQ ἄρχοντι TOO 
τάγματος προσέλξῃ" εἰ δὲ παρὰ τοῦ ἄρχοντος αὐτοῦ 3800 
iow, τῷ μείζονι ἄρχοντι προσέλϑῃ. 

4 — 4. Ἐάν τις τολμήσῃ βαγεῦσαι ὑστὲρ τὸν χρόνον τοῦ 
κομεάτου ἤγουν» τῆς ἀπολύσεως τῶν στρατιωτῶν εἰς 
τοὺς ἰδίους οἴχους, εἰς Oujrexi ταξατίωγα χατακχριδῇ. 

Meursii codex || γύμιμα om. A || 2818. πεντάρχῳ P,V || τετράρχῳ P,V || 

2314. τετράρχης) δεχάρχης A || 2816. δέκαρχος)] κέχαρχος Α || 2817. τολμήσει 

MAP, τολμήση W V || 2322. "Er τίς A. || 2324. Oujvezi; [-peremptoriam] P. || 

ταξατίωνα A, ταξιῶνα P, V, vasovéova MW ; cf. Psalies p. 2970, ceterum Zachariae 

v. Lingenthal Byz. Z. III [1894] p. 448., qui auctorem nostrum vituperat; sed cff. 

Glossae Verbb. iuris (ed. Labbaeus): ταξατίω ἀποτίμησις [- aestimatio]. 
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4. Ei τινες τολμήσουσιν συνωμοσίαν ἢ poorQíav ἢ στάσιν κατὰ 

τοῦ ἄρχοντος τοῦ ἰδίου ποιῆσαι ὑπὲρ οἱασδήττοτε αἱτίας, κεραλικη, 
τιμωρίᾳ ὑποβληδῶσι, κατεξαίρετον οἱ πρῶτοι τῆς συνωμοσίας ἢ 
τῆς στάσεως γενόμετοι. 

9. Ei τις παραγυλακὴν πόλεως ἢ κάστρου πιστευδεὶς τοῦτο 
προδώσει ἢ παρὰ κέλευσιν τοῦ ἄρχοντος αὐτοῦ ἐχεῖδεν ἀναχωρήσει, 
ἐσχάτῃ τιμωρίᾳ ὑποβληδ eum. 

6. Eí τις ἐλεγχξῃ δελήσας ἐχαροῖς. ἑαυτὸν παραδοῦναι, τῇ, 

ἐσχάτῃ τιμωρίᾳ ὑποθληδῇ, οὐ μόνον αὐτός, ἀλλὰ καὶ ὁ τοῦτο 
συνειδώς, ἑπειδὴ τοῦτο γνοὺς τῷ ἄρχοντι οὐκ ἑμήγνυσεν. 

CONSTITUTIO VIII. 

δ. Εἴ τιρὲς TOÀUJJO0 UOLY συγωμοσίαν ἢ φρατρίαν 

κατὰ TOU ἄρχοντος τοῦ ἰδίου ποιῆσαι ὑπὲρ οἱασδήττοτε 
αἰτίας, κεφαλικῇ τιμωρίᾳ ὑποβληξῶσι, κατεξαίρετον οἱ 
πρῶτοι τῆς συνωμοσίας ἢ τῆς στάσεως γεγόκμιεγοι. 

6. EÍ τις παραφυλαχὴν πόλεως ἢ κάστρου πιστευξεὶς 
TOUTO προδώσει ἢ παρὰ γνώμῃ» TOU ἄρχοντος αὐτοῦ 
ἐχεῖξεν ἀγαχωρήσει, ἐσχάτῃ τιμωρίᾳ ὑποβληξήσεται. 

i. Εἴ τις ἐλεγχϑῆ ϑελήσας ἐχϑροῖς ἑαυτὸν παρα- 
xm DOE / : ᾿ c Wed » / 35 / 

δούγναι, τῇ ἐσχάτῃ τιμωρίᾳ τποθληπῆ, OU μόνον αὐτός, 

ἀλλὰ καὶ ὃ τοῦτο συγειδώς, ἐπειδὴ τοῦτο γγοὺς τῷ 
» 2 2 

ἄρχοντι οὐχ ἑμήγυσεγ. 

2325. εἰ δέ τινὲς MW || τολμήσουσι A.P,V, τολμήσωσιν W, τολμήσωσι. M. || 

συνωμοσίαν A P,V, συνομοσίαν MW || ἢ φρατρίαν omm. A,V || 2826. κατὰ 

τοῦ ἰδίου ἄρχοντος (ἄρχος τος V) AJP,V || ὑπεροιασδήποτε M.W || 2327. ὕπο- 

βληϑῶσιν W A, ὑποβληϑωσι V || κατ᾽ ἐξαίρετον A || 2328. συνωμοσίας A.P, V, 

συνομοσίας M W || 2329. πιστευϑῆς W || 2330. τούτω P,V || παραδώσει omnes 

codices male || παραγνώμην M W || 2332. ἐλεγχϑεῖ M || ἑαυτὸν ἐχϑροῖς A.P,V || 

2884. τούτω P,V || γνοῦς MW || 2335. ἐδήλωσεν P, V. 
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7. Ei τις ἀκούσας τὸ μανδάτα τοῦ δεκάρχου μὴ φυλάξῃ, 
σωφρονιζέσξω" εἶ δὲ ἀγνοῶν và μανδόάτα πταίσει, ὁ δεκάρχης 

σωφρονιζέσξεω, ἐπειδι) οὐ προεῖπεν αὐτῷ. 

8. Ei τις ἄλογον ζῷον ἡ ἄλλο οἱονδήποτε εἶδος μεκρὸν ἢ μέγα εὑρὼν 
ui τοῦτο βαγνερώσῃ καὶ τῷ ἄρχοντι τῷ ἰδίῳ παραδώσει, σωφρονιζέσξω, 
οὐ μόνον αὐτός, ἀλλὰ καὶ ὁ συνειδὼς αὐτῷ, ὡς κλέπται ἀμφότεροι. 

9. Ki τις ζημιώσει συντελεστὴν καὶ μὴ τοῦτον προαιρέσει * ἀπο- 
ξεραπεύσειεν, κατὰ τὸ διπλάσιον τὴν ζημίαν αὐτῷ ἀποκαταστήσει. 

! ἀποϑεραπεύω cum significatione reconciliare; cf. 2558, 

CONSTITUTIO VIII. 

ἀπ, EIE T uoc MEET 8 8. Εἴ τις ἀκούσας τὰ μανδᾶάτο, τοῦ δεχάρχου μὴ 
ἿΣ z EMI . Y 2 * ^ | φυλάξῃ, oogporicéozo* εἰ δὲ ἀγγοῶν τὰ μανδάτα πταίσει, 

ς n GU τ 3 . 9 ' - 2 ἐν 
ὁ δεκάρχης σωφρογιζέσξω, ἐπειδὴ οὐ srQotizctr αὐτῷ. 

[».9.Μ41. 9. — 9. | Ef τις ἄλογον ζῷον» ἢ ἄλλο οἱονδήστοτε εἶδος 
μικρὸν ἢ μέγα εὑρὼν μὴ τοῦτο φαγερώσῃ xal τῷ sw 
55 Ex PEN ν᾽ LE A - Í 9 ἄρχοντι τῷ ἰδίῳ παραδώσει, σωφρογιζέσξω, οὐ μόνον 

^n c Y 5 - “10 a) 

αὐτός, ἀλλὰ xol ὃ συγειδὸς αὐτῷ, ὡς χλέπται αμιφό- 
τέροι. 

ΠΏ - f Lum x v » N 1 - 

10. 10. κί τις ζημιῶσει OvrrtAtOT2T χαὶ Uu») τοῦτον 
ΟῚ i . x 

προαιρέσει ἀποξεραπεύσαι, κατὰ τὸ διπλάσιον» — TI) vss 
τ νι 2 5.9 p» 
Cnular αὐτῷ ἀποχαταστήσει. 

2886, μανδατα W, παραγγέλματα AJP,V || 2337. φυλάξει A. || παραγγέλ-- 

ματὰ  AP,V || 2338. δέκαρχος P,V || 2339. ἄλλον P, || 2340. φανερώσει 

W A, sed in W ce in ras. || τῷ om. A || 2841. In eod-is παραδώσει & in 

ras.; accentu acuto  deletus | est circumflexus; φαγερώσῃ et παραδώσει 

etiam Zwfus || 2842. cvyywóczor. A.P,V || αὐτῷ WAP,V, sed in W αὐτῷ 

(/ ex αὐτὸ, quod habet et M. || 2344. In cod.-is W ζημιώσε.ν ost in ras. || 

2345. ἰδία προαιρέσει A.P, V (ef. Inc. scriptor Byz. saec. X. 50, 18) || ἀποϑερα-- 

fol. 9 — | I| αὐτῷ τὴν ζημίαν, ἵνα εἰς τὸ διπλοῦν παρέχῃ αὐτήν. 440 
c. 1233 Lami. 

440. om. p. 
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10. Ei τις λαμβάνων ῥεταρατίωνα ' τῶν ἑαυτοῦ ὅπλων περι- 
φρονήσει καὶ μὴ τοῦτον ὁ δεχάρχης ἀναγκάσῃ χκτήσασξαι ταῦτα 
ἢ τῷ ἰδίῳ ἄρχοντι γανερώσῃ, καὶ ὁ στρατιώτης αὐτὸς καὶ ὁ δε- 
κάρχης σωβρονισξῶσιν. 

L 7. Ποῖα μανδάτα περὶ καδοσιώσεως δεῖ τοῖς τῶν 
ταγμάτων ἄρχουσι δοδῆναι; 

! Locus spurius iudicatus a Car. Eduardo Zachariae de Lingenthal, Byz. Z. III [1894] p. 448. Rec. 
Ambrosiana habet: εἴτις λαμβάνων δεπατιῶνα ἤτοι φιλοτιμίαν τῶν ἑαυτοῦ ὅπλων καταφρονεῖ, ubi ,reparti- 

tione^ eodem sensu utitur auctor, quo munmeraiione, remuneratione ; οἵ, Vet. Glossae: munificienta δωρᾶια. 

φιλοτιμιᾶι; οὐ φιλοτιμία munificentialiberalitas || hoec munus. Sed aliud est φιλοτιμία et aliud. ἀπόλυσις 

ἐν εὐκαιρίας ἡμέραις. Leo fortasse in suo exemplari οὐακατίωνα legit. Cff. Vet. Glossae Latino-Graecae : 
Vacat σχολᾶζει - εὐκαυρεῖ" 

CONSTITUTIO VIII. 

Pr 3 2 » 

ll. Εἴ τις λαμβάγων ἀπόλυσιν» ἔν εὐκαιρίας ἡμέραις 
τῶν ἑαυτοῦ ὅπλων περιφρογήσει xol μὴ τοῦτο» ὃ 

Y 3 c - » - 1 

δέχαρχος ἀγαγκάσῃ χτήσασξαι (ταῦτα) ἢ καὶ TQ ἰδίῳ 
ἄρχοντι τοῦτο μὴ φαγερώσῃ, καὶ ὃ στρατιώτης αὐτὸς 

ς / } ccr 
xo ὃ δεκάρχης OOpQorizoO0tr. 

πεύσει A P,V ; fuit etiam in M a. c. in ἄποϑεραπεῦσαι factam; ἀποϑεραπεύση 

W || 2846. αὐτῷ omm. AP,V || In cod-is W ἀποκαταστήσει tt in ras; 
ἀποδώσει  AP,V || 2347. λαμβάνων ἀπόλυσιν] ἀπολυόμενος AP,V || 2348. 

τὰ ἑαυτοῦ ὅπλα APP,V || περιφρονήσῃ W || 2349. ἀναγκάσει AP,V || Post 

χκτήσασϑαι Meursius aliquid inserendum censuit; inserui ergo ταῦτα || 

2350. τοῦτο omm. P,V || φανερώσει A P,V || 2851. δέκαρχος A P,V || Postea 

AP,V inserunt αὐτοῦ. 

- - ^ * - c 

ll. àv ἀπολυϑῇ στρατιώτης (rtc) εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ εἰς ἡμέρας εὐκαιρίας, ὅτε οὐκ 
ἔστι ταξίδιον, καὶ περιφρονήσει καὶ οὖκ ἐπιχτήσεται τὰ ἄρματα αὐτοῦ καὶ οὐκ ἀναγ- 

χάσει αὐτὸν ὃ δέκαρχος, ἵνα κτήσηται αὐτά, οὗ φανερώσει δὲ τοῦτο καὶ πρὸς τὸν ἄρχοντα 

αὐτοῦ, τυπτέσϑω καὶ ὃ δέχαρχος x«i ὃ στρατιώτης. 

441, ἂν om p || τις inserui || 442, ἐστὴ p || ταξείδιον C || &ouare C. 

11: 
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1. Ei τις μη ὑπακούσῃ τῷ ἰδίῳ ἄρχοντι, σωρρονιζέσδω κατὰ 
TOUC TOLLOUC. 

2. Ei τις ζημιώσεν στρατιώτην, ἕν διπλῇ ποσότητι αὐτῷ ἀπο- 

καταστήσει" ὁμοίως καὶ συντελεστήν. εἶ δὲ ἕν παραχειμαδίῳ 1) εἷς 
τα σέδετα ἢ κατὰ πάροδον ἄρχων ἢ στρατιώτης ζημιώσει συντελεο- 
τὴν καὶ μὴ τοῦτον δεύντως ἀποξεραπεύσειεν, ἕν διπλῇ ποσότητι 
τοῦτο αὐτῷ ἀποκαταστήσει. 

9. Ej τις ἐν χαιρῷ πολέμου δίχα κομεάώτου στρατιώτην ἀπο- 

CONSTITUTIO VIII. 

| 1 N c 4 DENSIS y M x TA ; 12. I Et τις Qi) Ὁπακοῦσῃ τῷ ἰδίῳ ἄρχοντι, σωφροτι- 
ζεσθσῶ κατὰ τοὺς TOLOUG. 

2! - / - / 2) ν᾿ - / 

18. E! τις ζημιώσει στρατιώτην, ὃ) διπλῇ ποσότητι 
ΒῚ - * 

αὐτῷ ἀποκαταστήσει" Ouolog xol συγτελεστήν. 

14. Εἰ δὲ ἐγ παραχειμαδίῳ ἐστὶν ὁ στρατός, καὶ χατὰ 
πάροδον Ó ἄρχον ἢ ὁ στρατιώτης ζημιώσει συγτελεστὴν 
καὶ μὴ τοῦτον δεόγτως «ποξεραπεύσειεγ, ἕν διπλῇ -πτοσό- 
TTL τοῦτο αὐτῷ ἀποκαταστήσει. 

15. Εἴ τις ἔν χαιρῷ πολέμου δίχα χομεάτου ἤγουν» 

2852. ὑπακούσει A || 2355. αὐτὸ codd., αὐτῷ Meursii codex οὐ Urbicius || 

2856. καὶ W; etiam P,V? Habuisse videtur Checi codex, ἢ habent M. A || 2358. 

Ad δεόντως margo cod. W : πρεπόντως || ἀποϑεραπεύσειεν [ἐν] P, V, ἀποϑεραπεύσει 

ce MWA; cf. 28345. 

12. ἂν οὐχ ὑπακούσῃ rtc τῷ ἰδίῳ ἄρχοντι, τυπτέσϑω χατὰ τοὺς νόμους. 

19. dv ζημιώσῃ τις στρατιώτην ἢ δημοσιάριον, ἵνα ἀντιστρέφῃ αὐτό, εἰς τὸ διπλοῦν 
{παρεχέτων. 

14. iv χειμάζῃ zov ὃ στρατός, καὶ ὡς ἔτι διαβαίνει ὁ ἄρχων ἢ ὃ στρατιώτης (zai) 
ζημιώσει δημοσιάριον x«i οὖκ ἀποδώσει αὐτῷ μετὰ προαιρέσεως τὴν ζημίαν, παρεχέτω 
αὐτὴν εἷς τὸ διπλοῦν. 

lo. ἂν τολμήσῃ τις εἰς χαιρὸν πολέμου χωρὶς ἀπολύσεως τοῦ στρατοῦ πολῦσαι 

445. ᾽ν O, ἐὰν p || 446. Item C, ἐὰν p || ἀναστρέφη p || 447. παρεχέτω inserui || 448. »" C, ἐὰν p || ποῦ C || 
στρατιώτης Cp || στρατιώτης e conj. v, στρατηγός Cp || καὶ inserui || 449. ζημιώση C p || ἀποδώση C || 451. 
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λῦσαι τολμήσει, τριάκοντα νομισμάτων sTOITI|Y. διδότω" ἕν καιρῷ δὲ 
͵7 2^ - - , € , / 

παραχειμαδίου δύο ἢ τριῶν μηνῶν (κομεάτα ὃ στρατιώτης) ποιείτω, 

ἕν χαιρῷ δὲ εἰρήνης κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἐπαρχίας τὰ χκομεάτα 
τῷ στρατιώτῃ γινέοσξω. 

» , 2^ 4, , [S A ? A - 

4. Ei τις πόλιν ἡ κάστρον πιστευδεὶς εἷς παραγυλακὴν τοῦτο 

προδώσει ἢ χωρὶς ἀνάγκης εἷς ζωὴν συντεινούσης ἀναχωρήσει, δυ- 
νάμενος τοῦτο ἐχδικῆσαι, κεραλικῇ τιμωρίᾳ ὑποβαλλέσξω. 

CONSTITUTIO VIII. 

αἀτολίσεως τοῦ στρατηγοῦ στρατιώτην ἀπολῦσαι TOÀ- 
“ήσει, τριάκοντα γτομισμάτων TOU διδότω" δ᾽ χαιρῷ 
δὲ παραχειμαδίου δύο ἢ τρεῖς μῆνας ποιείτω, εν καιρῷ 
δὲ εἰρήνης κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἐπαρχίας ὃ τῆς ἀπο- 
λύσεως καιρὸς τῷ στρατιώτῃ διδόσξοω. 

10. ΕΥ̓ τις πόλιν ἢ χάστρον πιστευϊδεὶς εἰς παρα- 
Ρυλακὴ» τοῦτο προδώσει ἢ χωρὶς ἀνάγκης εἰς ζωὴ» 
συγτειγούσης ἀγαχωρήσει, δυγάμεγος τοῦτο ἐχδικῆσαι, 
κεφαλικῇ τιμωρίᾳ ὑποβαλλέσξω. 

2861. στρατηγοῦ Scheffer p. 410, στρατοῦ codd. || ἀπολῦσαι A, ἄπολυσαι W, 

ἀπολύσαι M. || 2861. 2862. τολμήσει ἀπολύσαι P,V || 2862. ; P,V || ^? P,V || 

ποινὴν omm. AP,V || ἀπαιτείσϑω A.P, V || 2362. 2868. Verba ἐν χαιρῷ δὲ 

παρ. . . . . ποιείτω om, A || 2363. ? P,V || y P,V || uxvac W, μήνας P,V || 

2364. κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἐπαρχίας omm. P, V || 2366. καστρον W V || 2367. 

παραδώσει P,V || 2368. τοῦτο om. A. 

στρατιώτην, ἀπαιτείσϑω νομίσματα τριάκοντα. εἰς καιρὸν δὲ παραχειμαδίου ὀφείλει ὃ 
v - - - * * - * ΄ ^ * 

στρατιώτης δύο ἢ τρεῖς μῆνας ποιεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, εἰς καιρὸν δὲ || εἰρήνης πρὸς τὸ 

διάστημα αὐτοῦ λαμβανέτω xci τὸν καιρὸν τῆς ἀπολύσεως ὃ στρατιώτης. 

16. ἂν καταπιστευϑῇ τις πόλεν ἢ κάστρον εἰς παραφυλαχὴν καὶ προδώσῃ αὐτὸ ἢ 

χωρὶς κινδύνου πρὸς τὴν ζωὴν ἄνα χωρήσῃ ἐξ αὐτοῦ, δυνάμενος ἐχδικῆσαι αὖτό, κεραλικῇ 

τιμωρίᾳ ὑποκχείσϑω. 

ν᾽ Ο, Mv p || rig C || ἀπολύσαν p || 452. παραχειμαδίου] παρασχέτω Cp || φείλει C praecedente lacuna 

duarum litterarum || 455. rig O p || προδώσει C || 456. ἀναχωρίζη p. 
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5. Μετὰ τὰ μανδάτα 6: καξιοσιώσεως δεῖ ταγῆναι τὰ τάγματα 

(ὡς ec) τὴν» πολεμικὴν τάξιν καὶ τὰ ἐπιτίμια τοῦ πολέμου 

γνῶναι τοὺς ἕν τοῖς τύγμασι ταττομένους. 

Urbicii 1. 8. Περὶ ἐπιτιμίων στρατιωτικῶν. 

1. Μετὰ τὸ ταγῆγαι τὰ τάγματα ἀναγινώσκεται τοὶ ἐπιτίμια 
5 m c 

Pouoiort, Μλληνιστὶ OUTOC"' 

2. Ἐὰν στρατιώτης ἐν καιρῷ παρατάξεως καὶ σολέμου τὴν τάξι" 

CONSTITUTIO VIII. 

171. Tavra μὲν xol ἔν. χαιρῷ γυμνασίας ὁμοῦ 
Gori μένῳ» TOT στρατιωτῶν ὑπαγαγιγωσχέσσο τὰ ἔπι- 
τίμια καὶ Er ἑτέρῳ οἱφδηστοτὲ χαιρῷ πρὸς εἴδησι» τῶν 
στρατιωτῶ» χαὶ τῶν ἀρχόγτων αὐτῶν. 

18. 4εῖ δὲ συνταγῆγαι αὐτοῖς καὶ τὰ λοιπὰ ἐπιτίμια, 

ὅσα δέον &r τῷ χαιρῷ τοῦ πολέμου ἀγταγκαίως φυλάτ- 
τεσσαι. 

19. μετὰ οὖν τὸ ταγῆγαι τὰ τάγματα ἀγαγιγώσ- 
χέται χαὶ ταῦτα οὕτως" 

20. Kar στρατιώτης €» καιρῷ παρατάξεως xal πο- 

2970. καὶ omm. P,V || ὁμοίως P,V || 2871. ὑπαναγιγγωσκέϑω A. || 2872. 

οἱοδήποτε M, οἰωδήποτε W || 3375. δέον] δὲ P,V || 2377. 2378. ἀναγινώσκεσται 

V || 2379. 2380. zoAsuov W, πολεμοῦ V. 

117. ταῦτα δὲ τὰ ἐπιτέμια εἰς καιρὸν γυμνασίας συνηγμένων τῶν στρατιωτῶν καὶ 

εἰς ἄλλον δήποτε καιρὸν ὀφείλουσιν ἄἀναγινώσχεσθϑιαε ἔμπροσϑεν αὐτῶν πρὸς τὸ γενώσχειν 

αὐτὰ καὶ τοὺς στρατιώτας χαὶ τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν. 

18. ἁρμόζει δὲ προστεϑῆναι αὐτοῖς καὶ τὰ λοιπὰ ἐπιτίμια, ὅσα ὀφείλουσιν εἰς .rÓv 

χκαιρὺν τοῦ πολέμου ἐξ ἀναγκαίου φυλάττεσϑαι. 

19. ὥπερ xci ἀναγινώσχονται, dq? ἧς συντάξουσι τὰ συντάγματα. εἰσὶ δὲ ταῦτα " 

20. ἂν στρατιώτης εἰς καιρὸν παρατάξεως x«i πολέμου καταλίπῃ τὸ βάνδον ἢ τὴν 

458. δὲ omm. C p, inseruit v || 459. πρὸ C || 464. [7 »" C, ἐὰν p. 
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3 € » J - / ^ N " » - L 
ἢ TO βάνδον αὐτοῦ ἕάσῃ καὶ ἢ δύγῃ ἢ τοῦ τόπου, ἕν o ἐτάγη, 
Ἐπροποδήσῃ " ἢ σκυλεύσῃ vexgov ἢ εἷς ἐπιδίωξιν ἐχδρῶν καταδράμῃ 
PA /* ὯΝ /, - , , - 3 A 

ἢ τούλδῳ ἢ φοσσάτῳ éySodv ἐπέλξῃ, κελεύομεν τιμωρεῖσδαι αὐτὸν 
- c M 2 ) - / » 

κεφαλιχῶς καὶ πάντα, ὡς εἶχός, τὰ παρ αὐτοῦ ἑἐπαιρόμενα ἀγαι- 

ρεῖσξαι καὶ τῷ κοινῷ ὀίδοσξδαι τοῦ τάγματος (αὐτοῦ), ὡς τὴν τάξιν 
- C 2 "LE " παραλύσαντος καὶ τοῖς T ἑτέροις αὐτοῦ ἐπιβουλεύσαντος. 

! προποδίση P, ποοποδήση M V (et in hoc offensum censeo Leonem), προπηδήση fecit auctor 

recensionis Ámbrosianae recte et habent Rufi scriptores librarii; cf. Omas. Strat. XXI. 9. 

CONSTITUTIO VIII. 

3 - g 

Aéuov τὴν τάξιν ἢ τὸ βάνδον. αὐτοῦ ξάσῃ καὶ ἢ 
^ - ) ταν Ὁ δ, 1 » 

φύγῃ ἢ τοῦ τόπου, €» Q ἑτάγη, προπηδήση ἢ σχυλεύσηῃ 
» 2 2 - SE Je - . ͵ὔ D / N 

vexQOvT ἢ εἰς ἐπιδίωξιν» ἐχξρῶν καταδράμῃ ἢ τούλδῳ 
» z 5 - Ξ' ΄ ^ —- 

ἢ φοσσάτῳ &éyzgor ἐπέλξῃ, xtAtUouer καὶ τιμωρεῖσδξαι 
αὐτὸν χεφαλικῶς καὶ πάντα τά, ὡς εἰκός, παρ᾿ αὐτοῦ 

ἑπταιρόμεγα ἀφαιρεῖσπξαι καὶ τῷ xowo δίδοσξαι τοῦ 
τάγματος, ὡς τὴ; τάξι» παραλύσαγτα καὶ τοῖς Y ἑτέροις 

- 2 

αὐτοῦ ἐπιβουλεύσαντα. 

2380. ἐάσῃ] καταλίπῃ AP,V || 2881. ἐτάγῃ P,V || 2382. τόλδω Ἃ || 

2383. ἀπέλϑη P, || 2385. ἐπερώμενα P,V || 2886. ἑτέροις, quod et  Urbicii 

codd. habent, non mutavi, quanquam Meursium ἑταίροις recte commendasse 

Rufumque idem habere scio; in A ἑταέροις ex ἑτέροις factum e coniectura. 

τάξιν αὐτοῦ καὶ ἢ φύγῃ ἢ προπηδήση ἀπὸ roD τύπου αὐτοῦ ijj ἂν πέση ἐχϑρός, καὶ ἐπάρη 
τὰ ἄρματα αὐτοῦ | καταδράμῃ εἰς ἐπιδίωξιν τῶν ἐχϑρῶν ἢ ἐμβῇ εἰς τοῦλδον ἢ εἰς φοσ- 

σάτον ἐχϑρῶν, κελεύομεν, ἵνα τιμωρηϑὴ κεφραλικῶς χαὶ πάντα, ὅσα κερδήσεε ἐχεῖϑϑεν, ἵνα 

ἐπαίρωνται ἐξ αὐτοῦ καὶ διδῶνται εἰς τὴν κοινότητα τοῦ τάγματος διὰ τὸ παραλῦσαι αὐτὸν 
τὴν σύνταξιν καὶ ἐπιβουλεῦσαι τοῖς ἑταίροις αὐτοῦ. 

405. πέση] ἐπέστη ientavit Meursius || 466, ἥοματα O || τῶν] αὐτῶν C || 467. Verba τμωρηϑῆ.... 
ἵνα om. p || 468. δίδωνται p || παραλύσαν p. 
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3. αν ἕν χαιρῷ δημοσίας παρατάξεως ἢ συμβολῆς τροπὴ (ὅπερ 
ἀπείη) γένηται ἄνευ τινὸς εὐλόγου καὶ ρανερᾶς airíae, κελεύομεν 

τοὺς στρατιώτας τοῦ πρῶτον βεύγοντος τάγματος χαὶ ἀναχωροῦτ- 
τος τῆς παρατάξεως ἤτοι τοῦ ἰδίου μέρους τοὺς εἷς τὴν μάχην 
ταγέντας ἀποδεκατοῦσδσι καὶ ὑπὸ τῶν λοιπῶν ταγμάτων κατα- 

τοξεύεσξαι, ὡς τὴν τάξιν παραλύσαντας καὶ αἰτίους τῆς τοῦ παντὸς 

μέρους τροπῆς γενομένους. εἶ δὲ συμβῇ τινας ἐν αὐτοῖς, ὡς εἶχός, 

CONSTITUTIO VIII. 

21. Ἐὰν ἕν καιρῷ δημοσίας παρατάξεως ἢ συμιβολῆς 
τροπὴ (ὅπερ ἀπείη) γένηται ἄγευ τινὸς εὐλόγου xGi 
φαγερᾶς αἰτίας, χελεύομεν τοὺς στρατιώτας τοῦ πρῶτον 

φεύγογτος τάγματος καὶ ἀγαχωροῦντος τῆς παρατά- 
ξεως ἤτοι τοῦ ἰδίου μέρους τοὺς εἰς τὴ» μάχην ταγ ἕγ- 
τας ἀποδεκατούσξαι x«l ὑπὸ τῶν λοιπῶν ταγμάτων 
κατατοξεύεσξαι, | Oc τὴν τάξιν» παραλύσαντας καὶ αἰτίους 
τῆς TOU παγτὸς μέρους τροπῆς γεγομέγους. 

22. Εἰ δὲ συμβῆ τινας ὃν αὐτοῖς, ὡς εἰχός, πληγά- 

2889. Pro ὅπερ ἀπείη (ἀπείη Meursii codex, ἀπίη ΜΙ W) γένηται A P,V 

γένηται ὃ μὴ (μη P,) γένοιτο exhibent || 2390. φανερὰς P,V || Fol. 69 in W 

verbis φανερᾶς cwrí explicit; folium 70 incipit verbis v5ys ἐὰν μὴ ἐγγίζωσιν 

οἱ πολέμιοι (IX, 15); exciderunt ergo 4 folia || πρώτου P, V || 2892. Pro τοὺς 
εἰς τὴν μάχην ταγέντας AP,V ἐν à ἐτάγησαν substituunt || 23396. τενὰς codd. || 

ὃν αὐτοῖς omm. A P,V || 2896—2397. Pro πληγάτους . . . . γενέσϑαι in A P,V 

21. ἂν εἰς καιρὸν δημοσίας | παραταγῆς ἢ συμβολῆς πολέμου γένηται τροπὴ χωρὶς 
εὐλόγουν τινὸς x«i φανερᾶς αἰτίας, κελεύομεν, ἵνα οἱ στρατιῶται τοῦ φυγόντος πρῶτον 

τάγματος καὶ καταλιπόντος τὸ μέρος αὐτῶν, εἰς ὃ ἐτάγησαν, χωρίζωνταε τῶν δέκα εἷς 
καὶ κατατοξεύωνται ὑπὸ τῶν λοιπῶν ταγμάτων, ὡς καταλύσαντες τὴν τάξιν καὶ αἴτιοι τῆς 

τροπῆς γενόμενοι. 

410. [ ] »" C, ἐὰν p || πολέμου om. p. 
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πληγάτους ἕν αὐτῇ τῇ συμβολῇ γενέσδαι, ἐκείνους ἐλευϑέρους τοῦ 

τοιούτου ἐγκλήματος εἶναι. 
4. ᾿Εν βάνδου ἀγαίρεσις ὑπὸ ἐχϑρῶν γένηται (ὅπερ ἀπείη) 

ἄνευ εὐλόγου τινὸς καὶ γανερᾶς προγάσεως, κελεύομεν τοὺς τὴν 
γυλακὴν τοῦ βάνδου πιστευδέντας σωφρονίζεσξιαι καὶ οὐλτέμους 
γίνεσδαι τῶν ἀρχομένων 0s αὐτῶν ἧτοι τῶν σχολῶν, ἕν αἷς ἄνα- 
φέρονται. εἰ δὲ συμβῇ τινας αὐτῶν μαχομένους γενέσδιαι πληγάτους, 

τοὺς τοιούτους ἐλευδέρους τοῦ ἐπιτιμίου τούτου φρυλάττεσδαι. 

"CONSTITUTIO VIII. 

τους ἕν αὐτῇ τῇ συμβολῇ γεγνέσσπαι, ἐχείγους éAevSégovc 
τοῦ τοιούτου ἐγκλήματος εἶγαι. 

28. "Ear βάγδου ἀφαίρεσις ὑπὸ ἐχϑρῶν γένηται 
(ὅπερ ἀπείη) ἄγευ τιγὸς εὐλόγου καὶ φαγεράς προφά- 
σεῶς, χελεύομεν τοὺς τὴν φυλαχὴν τοῦ βάγδου στιστευ- 

Ξέγτας σωφρογίζεσξαι καὶ παντελῶς ἐσχάτους γίγεσξα 
τῶν ἀρχομένων ὕπ᾽ αὐτῶν xal ἀτίμους. εἰ δὲ συμβῇ 
Tuas αὐτῶν μαχομέν ους γεγέσξαι πληγάτους, τοὺς 
τοιούτους ἐλευξέρους τοῦ ἐπιτιμίου τούτου φυλάτ- 
τεέσξαι. 

τῆ συμβολῇ πληγῆναι legitur || 2400. ὅπερ ἀπείη Meursii codex, ὅπερ ἀπίη M, 

ὅπερ μὴ (μη P,V) γένοιτο A.P,V || 2402. παντελῶς omm. AP,V || ἑκάστους 

P,V || 2404. τινὰς codd. || γενέσϑαι (γίνεσϑαι habet Meursii codex) πληγά- 

τους] πληγῆναι .AP,V || 2405. τούτου om. A. 

29. ἂν δὲ συμβῇ τινας ἐξ αὐτῶν πληγωθῆναι εἰς αὐτὴν τὴν συμβολὴν τοῦ πολέμου, 

ἐκεῖνον ἔστωσαν ἐλεύϑεροι ἄπὸ τῆς τοιαύτης ποινῆς. 

28, ἂν ἐπάρωσιν οἱ ἐχϑροὶ βάνδον χωρὶς εὐλόγου τινὸς χαὶ φανερᾶς προφάσεως, 

κελεύομεν, Qvo OL φυλάσσοντες Π τὸ prono τύπτωνται χαὶ γίνωνται ἔσχατοι παντελῶς καὶ 

παρακάτω πάντων τῶν ὑποχειρίων αὐτῶν. ἂν δὲ συμβῇ τινας ἐξ αὐτῶν πολεμοῦντας πλὴη- 

480 γωϑῆναι, oL τοιοῦτοι ἔστωσαν ἐλεύϑεροι τούτου τοῦ ἐπιτιμίου. 

415. [7 »^ Ο, ἐὰν p, || τινὰς p || πληρωϑῆναν C p; recte v e coniectura || 477. [] »* c, ἐὰν p. 

23. 

p. 24. Meurs. 
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5. Ear γοσσάτου ὄντος τροπὴ (ὅπερ ἀπείη) μέρους ἢ παρα- 
τάξεως γένηται xal μηδὲ πρὸς δηρένσωρας προσδράμωσι, μηδὲ ἕν 
αὐτῷ τῷ φοσσάτῳ καταφύγωσιν» οἱ τρεπόμενοι, ἀλλο περιφρονοῦντες 
ἐν ἑτέρῳ τόπῳ προσδράμωσι, κελεύομεν τοὺς τοῦτο πράττειν» τολ- 
μῶντας ται ΟθΕΥστυσι ὡς τῶν ἑταίρων ΠΟ ἡδατας: 

6. 'Eav στρατιώτης τὰ ὅπλα αὐτοῦ Qi ἕν τ κελεύομεν 
2 

αὐτὸν τιμωρεῖσδιαι, ὡς γυμνώσαντα ἑαυτὸν καὶ τοὺς. ÉySQove 

ὁπλίσαντα. 

CONSTITUTIO VIII. 

e 68. 24 ^ 24. στὴ (ὅπερ «ἀστείη) μέρους 
ἢ MI γέγηται χαὶ ἡ uoi πρὸς Oupér 0QQa προσ- 
ὁράμωσι, “ηδὲ €» αὐτῷ τῷ φοσσάτῳ χαταφύγώσι τρέ- 
πόμεγοι, ἀλλὰ περιφρογοῦγτες cr ἑτέρῳ τόπῳ προσ- 5.0 
ὁράμωσι, κελεύομεν τοὺς τοῦτο πράττει» τολμῶντας 
τιιιὠρεῖσδαι, ὡς τῶν ἑταίρῳ» περιφρογήσαγτας. 

95. — 25. Πὰν στρατιώτης τὰ ὕπλα αὐτοῦ ῥίψη ἕν πολέμῳ, 
κελεύοι} αὐτὸ» τιμωρεῖσξαι, Oc γυμγώσαγτα ἑαυτὸν 
καὶ τοὺς ἐχϑροὺς ὁπλίσαγτα. 2415 

26. 26. Fir τις TOY &QyÓrvOr παρεμποδίση στρατιώτην 

2407. τρόπον P, || ἀπείη Meursii codex, ἀπίη M, μὴ (um P) γένοιτο 

AP,V || 2408. μὴ δὲ MW || διφένσορας M. || 2409. μὴ δὲ M APP, || 2416. 

παροπλίση M. 

ὁ. 1286 Lami. 24. ἂν φοσσάτου ὄντος γένηται τροπὴ μέρους τινὸς ἢ παρα !ταγῆς, καὶ οἱ τραπέντες 

οὔτε πρὺς τοὺς ἀχολουϑοῦντας ὀπίσω βοηϑοὺς προσδράμωσιν, οὔτε εἰς αὐτὸ τὸ στράτευμα 

UD ἀλλὰ περιφρονοῦντες εἰς ἕτερον τόπον προσδράμωσιν, χελεύομεν τύπτεσθαι 

τοὺς τοιούτους, ὡς πεβιφρονήσαντας τῶν ἰδίων Φίλων. 

25. ἂν ῥέψῃ στρατιώτης. τὰ οἰχεῖα ἄρματα εἰς τὸν πόλεμον, κελεύομεν τύπτεσϑαι 485 

αὐτόν, ὡς γυμνώσαντα ξαυτὸν καὶ τοὺς ἐχϑροὺς ἐξοπλίσαντα. 

26. ἂν παρεμποδίσῃ τις στρατιώτας ἣ ἐξκουσεύσῃ πρὸς τὸ μὴ ἐλϑεῖν αὐτὸν εἰς τὸν 

481. [7 v^ €, ià» p; item 485. et 487. || παρ, μιᾶς C || 485. ἅρματα C||487. zig C|| στρατιώτης C. 
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CONSTITUTIO VIII. 

m" ) ξξχουσείσῃ ἢ μὴ συγελξεῖν ἔν τῷ καιρῷ τοῦ φοσσάτου, 
ἢ συγελξόγτα εἰς οἰκείαν κατάσχῃ δουλείαν, ὥστε τὴ» 
τάξι» αὐτοῦ χαταφρογτῆσαι χαὶ ἀμελῆσαι τῶν ὅπλον, 
παρεχτὸς τῶν τεταγμένων» ἀπὸ τοῦ ἡμετέρου σχριγίου, 
σωφρονιζέσξω | xai ζημμούσσο, στρατηγὸς μὲν χρυσίου 
λίτραν μίαν, τουρμάρχης δὲ γομίσιατα λς΄, ὁρουγχάριος 
δὲ γομίσματα xÓ', χόμης δὲ en εἴτις ἕτερος) τομίσ- 
ματα ιβ΄. 

21. Τοσαῦτα καὶ περὶ TOY στρατιωτικῶν ἐπιτιμίων 
διορισάμιεγοι ἕξῆς σοι ὕπως xol ὑδοιςτορεῖγ δέον TOT τὲ 
xazóAov στρατὸν χαὶ χατὰ μέρος ἔν τὲ τῇ ἡμιετέρῳ 
χώρᾳ xal &r τῇ τῶν πολεμίων καὶ uera ποίας καταστά- 
σεως, ἤδη διαταξόμεξα. 

2411. ἐξκουσεύει M, ἐκσκουσεύση A, ἐκσκουσσεύση (quod voluit Meursius) P,V ; 
συν 

in ξἐξκουτεύγ, Migne, in ἐχσκουτεύσῃ correxit Zachariae a. Làngenthal, || εἰσελϑειν M. || 

2418. 2419. τῆς τάξεως A P,V || 2420. Pro τεταγμένων. .. .. σχρινίου A P,V 

habent ἀποτεταγμένων καὶ ἀφωρισμένων αὐτοῖς || 2422. 41 α M. || ἣν MP, || 2423. 

δὲ omm. P, V || 7? M. || 2423—2424. Verba γομίσματα xÓ' ....1 ^ interierunt 
in B,|| 7; M || 2425. ἐπιτιμία P, || 2426. δωρισάμενοι P,V || καὶ ὅπως P,V || 

Post ὕπως duarum litterarum spatium. extat in P;, deinde iterantur. omnia 

inde a 2425. τοσαῦτα καὶ περὶ τῶν στρατιωτικῶν etc. || 2429. διαταξώμεϑα M. 

καιρὸν τοῦ φοσσάτου ἢ καί, dq? ἧς ἂν ἔλϑῃ, ἐρωτήσῃ αὐτὸν εἰς ἰδίαν. δουλείαν, ὥστε μὴ 

εὑρεϑῆναι αὐτὸν εἰς τὴν τάξιν αὐτοῦ παρεχτὸς τῶν ἄφωρισμένων αὐτοῦ στρατιωτῶν, 

τυπτέσϑω καὶ ζημιούσθω, στρατηγὸς μὲν χρυσίου λέτραν μέαν, τουρμάρχης δὲ νομίσματα 

τριάχοντα ἕξ, δρουγγάριος δὲ νομίσματα εἴχοσε τέσσαρα, κόμης δὲ x«i οἱ λοιποὶ νομίσ-- 

ματα δώδεκα. 
27. ταῦτα καὶ περὶ τῶν τοιούτων ἐπιτιμίων διορισάμενοι διαταξόμεϑ'᾽ πάρτε καὶ 

ὅπως ἁρμόζει ὁδοιπορεῖν καὶ τὸν στρατὸν ὅλον xci μέρος ἐξ αὐτοῦ καὶ εἰς τὴν ἡμετέραν 
χώραν καὶ slg τὴν πολεμίαν χαὶ μετὰ ποίας καταστάσεως. 

488. ἀνερωτήσῃ C p || 490. λίβραν p || 401. τρνακονταὲξ C || 402. δέκα C p || 494. (hic et ΟἹ et 405. ὁδοποιεῖν p. 

[p. 94. M.] 

27. 
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Onas. .Strat. Cap. VI, 10.: διοδεύων δὲ συμμαχίδα γῆν 
παραγγελλέτω τοῖς στρατεύμασι» ἀπέχεσδαν τῆς χώρας καὶ 

μήτ᾽ ἄγειν τι, μήτε γξείρειν" ageidéc γὰρ πλῆξος ἅπαν ἐν ὅπλοις, 
ὅτ᾽ ἂν ἔχῃ τὴν τοῦ δύνασδξαί τι ποιεῖν ἐξουσίαν" καὶ ἡ ἐγγὺς 

ὄψις ἀγαπῶν δελεάζει τοὺς ἀλογίστους ἐπὶ πλεονεξίαν" μικραὶ 

CONSTITUTIO IX. 

IHIOAEMIKGON ΠΑΡΑΣΚΕΥΩ͂Ν — wm 
διάταξις S. 

Περὶ δδοιςτορίας. 

1. Δέον σὲ τοίγυγν, ὦ στρατηγέ, ὅτ᾽ ἂν ὁδοιστορῆς 
eX E CORE Maps 2 58 cie Ae t - V μετὰ τοῦ στρατοῦ, εἰ μὲν ὃν τῇ ἰδίᾳ ἡμῶν γῆ τὴ» 

- « , - "- f , 

stogetar -τοιεῖς, tra. πταραγγέλλης τοῖς στρατιώταις ἀστέ-- 9485 
χεσπαι τῆς χώρας καὶ μήτε πραιδεύει», μήτε giselgeur. 
πλῆδος γὰρ στρατεύματος, ὅτ᾽ ἀν λάβη τοῦ δύγνασϑπαι 

τῇ} ἐξουσίαν, ἀφειδῶς ἐπιπίπτει πρὸς ἅπαγτα᾽ δελεά- 
ζεται γὰρ εἰς πλεονεξίαν, ὅτ᾽ ἂν ὁρᾷ κατ᾽ ὄψι» προ- 

2480. Πολεμικῶν Παρασκευῶν omm. Ῥ || 2433. σοι Meursii codex || 

οἱδοπορῆς V || 2435. παραγγείλῃς A. P,V || 2485. 2436. ἀπέσχεσϑαι P, V || 2438. 

ἐπίπτει P4. 

| 4Iegi. τοῦ ὕπως ἁρμόζει ὁδοιπορεῖν τὸν στρατηγὸν 
ἔν τε τῇ ἡμετέρᾳ χώρᾳ ἔν ve τῇ πολεμίᾳ καὶ τὸν 

στρατὸν ἅπαντα xol μέρος ἕξ αὐτοῦ. 

1. Ὅταν περιπατῇς, στρατηγέ, μετὰ τοῦ στρατοῦ, εἶ μὲν ἐν τῇ ἡμετέρᾳ γῇ περιπατεῖς, 

παράγγελλε τοῖς στρατιώταις, ἵνα μήτε πραιδεύωσι, μήτε βάλλωσι τὴν χεῖρα. τὸ πλῆϑος soo 

γὰρ τοῦ στρατοῦ, ἂν λάβῃ ἐξουσίαν, ἵνα ποιῇ, ὃ δύναται, ἀνηλεῶς ἐμβαίνει εἰς πάντα 

496—498. Inscriptionem om. C || 499. [ ]re» C || 500. βάλωσι C. 
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δὲ προγάσεις ἢ ἀπηλλοτρίωσαν συμμάχους ἢ καὶ παντελῶς ÉEc- 
πολέμωσαν. 

Onas. Strat. Cap. VI, 13.: τῶν δὲ δυνάμεων ἐχιτεπληρωμένων 
μήτ᾽ ἐπὶ τῆς ἰθιοκτήτου, μετ᾽ ἐπὶ τῆς ὑπηκόου, μήτ᾽ ἐπὶ τῆς συμ- 

“αχίθος καϑεζόμενος ἐγχρονιξέτω χώρας" τοὺς γὰρ ἰδίους ἀναλώσει 
καρποὺς καὶ ζημιώσει πλέον τοὺς Ῥίλους ἢ τοὺς πολεμίους" μξετα- 
γέτω δ᾽ ὡς ϑᾶττον, ξἑὼν αἀκίένδυνα ἢ το οἴκοι, τὰς δονάμεις" ἔκ 
γὰρ τῆς πολεμίας, εἶ μὲν εἴη θαψιλὴς καὶ εὐδαίμων, τρορὴν ἕξει 
καὶ (εὐπορίαν) ἄρϑονον, εἶ δὲ tti, vr q€ φιλίαν οὐ λυμανεῖται, 
πολλὰ δ᾽ ὅμως καὶ απὸ λυπρᾶς τῆς ἀλλοτρίας ἕξει πλεονεκτήματα. 

CONSTITUTIO IX. 

xtuuérQr τὴ» χρείαν, xoi πολλάκις τοὺς ἰδίους διὰ τὴ» 
τοιαύτῃ» αἰτίαν πολεμίους ποιεῖ. 

2. Μηδὲ χρόγιζε χακεζόμεγος «τὰ τοῦ στρατεύ- 
“ατος ὃν τῇ ἰδίᾳ χώρᾳ, ὅτ᾽ ἂν ἤδη ὑρίσῃς εἰσβαλεῖν 
er τῇ χώρᾳ τῶν πολεμίων. xol γὰρ καὶ τοὺς ἐδίους 
ἀγαλώσεις καρπούς, χαὶ ζημιώσεις (ἄλλον τοὺς φίλους 

ἢ τοὺς πολειιίους. ταχέως δὲ μετάφερε τὰς δυνάμεις, 
“άλιστα, ξὼν εἰς λιπαρὰν καὶ πολύτρογον τῶν πολεμίων 
γῆ» μέλλῃς εἰσβαλεῖν. 

2442. μὴ δὲ M || καϑεξόμενος M. || 2443. ὁρίσεις P,V || εἰσβάλλειν Meursii 

codex || 2444. ἐν om. A || x«i alterum omm. P,V || 2448. μέλλεις M, 

μέλλϑις V || εἰσβάλλειν ΑΡΙΨ. 

x«i δελεάζεται εἰς | πλεονεξίαν, ὅταν βλέπῃ ἔμπροσϑεν αὐτοῦ κειμένην τὴν χρείαν, καὶ 

ἐχ τούτου ποιεῖ πολεμίους πολλάκις τοὺς ἡμετέρους. 

2, ὅταν δὲ μέλλης εἰσελϑιεῖν εἰς τὴν χώραν τῶν πολεμίων, μὴ χρονίξῃς καϑεζόμενος 

τοῦ μετὰ τοῦ στρατοῦ εἰς τὴν ἡμετέραν χώραν (χαὶ γὰρ καταδαπανᾷς τοὺς ἰδίους καρποὺς 
^ - - ^ € , ^ ^ , ^ , » , » ^ 

xci ζημιοῖς μᾶλλον τοὺς ἡμετέρους παρὰ τοὺς πολεμίους), ἀλλὰ ταχέως t&O0tQyOU εἰς τὴν 

πολεμέαν, χαὶ ἐξαιρέτως, εἰ μέλλεις εἰσελϑεῖν εἰς λιπαρὰν γὴν τῶν πολεμίων καὶ πολλὰς 

ἔχουσαν τροφάς. 

504. χρονίσῃς p || 507. Verba πολλὰς usque nd 509, πολεμίων non exhibet p. 

*o 

fol. 10* 
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Ürbic 1. 9. Μὼς Óseó εὐτάχτως TOV στρατὸν 0001- 

πσορεῖν ἕν τῇ ἰδίᾳ χώρᾳ πολεμέων μὴ ἐνοχλούντων; 
1. Χρὴ ἐν ἑνὶ τόπῳ στρατὸν πολὺν μὴ συναγαγεῖν πολεμίων 

ux ἐνοχλούντων, ἵνα μὴ εὐκαιροῦντες οἱ στρατιῶται εἷς στάσεις 
καὶ ἀκαίρους érvoíae ἀσχολοῦνται. 

2. Χρὴ πολέμου προσδοκωμένου μετὰ τάξεως τὸν στρατὸν 

CONSTITUTIO IX. 

| 9. Jic ἕνα δὲ τόπον στρατὸν πολὺν μὴ σύναγε 

σολεμίων μὴ ἐγοχλούγτων, ἵγα μὴ εὐχαιροῦγτες οἱ 
στρατιῶται εἰς στάσεις χαὶ ἀκαίρους ἑγγοίας ἄσχο- 
λοῦγται. 

4. EL δέ ποτὲ χρεία καλέσει τοῦτο γεγέσξαι χάρι» 
αἀδνουμίου ἄλλης ἀγταγκαίας αἰτίας, ἢ ταχέως τὸν 
στρατὸν διαμέριζε ἢ γύμγαζε καὶ εἰς ἔργα τῶν ὕπλων 
ἀσχολεῖσξαι παρασχειίαζε, ὡς ἕν τῷ περὶ γυμνασίας 
ἡμῖν εἴρηται χεφαλαίφ. ἡ γὰρ ἀργία χεγωτέρας μελέτας 
ἴσως καὶ ἐπιβλαβεῖς ἀπογεγτᾷ. 

5. | ᾿ὰν δὲ πόλεμον προσδοχᾷς, μετὰ τάξεως τὸν 

2449. μὴ om. M || 2456. VII, 8. || 2457. νεωτέρας A.P, V || 2458. γεννᾶ 

AP, V. | 

9. ὅτε δὲ οὐκ ἔχεις φόβον τῶν πολεμέων, μὴ συνάγῃς στρατὸν πολὺν εἰς ἕνα τόπον, 
tro μὴ εὐκαιροῦντες οἱ στρατιῶται μελετῶσι στάσεις καὶ ταραχάς. 

4. ἂν δὲ γένηται χρεία, ἵνα συναχϑῇ στρατὺς πολὺς εἰς ἕνα τόπον, οἷον δι᾽ ἀδνού-- 

piov ἢ Qt ἄλλην ἀναγκαίαν αἰτίαν, ὀφείλεις ἢ συντόμως σχορπίζειν αὐτούς, ἢ, ἂν ὦσιν 

εἰς ἕνα τύπον, τέως ἂν γυμνάζειν αὐτοὺς καὶ ποιεῖν τούτους ἐπιμελεῖσϑαι xai ἑτοιμάζειν 

εἰς τὰ ἄρματα αὐτῶν, καϑὼς εἰς τὸ περὶ γυμνασίας εἴπομεν, καὶ μὴ ἄἀφίῃς αὐτοὺς 

ἀργεῖν. | γὰρ ἀργία ἐναντίας μελέτας εἰς αὐτοὺς ποιεῖ. 

ὕ. ἂν δὲ προσδοχᾷς πόλεμον, ποίησον τὸν στρατόν, ἵνα περιπατῇ μετὰ συντάξεως 

512. αἰτίαν ἀναγκαίαν p || ἂν] xà» C || 513. γύμναζε Cp || ἢ καὶ p || zoe Cp || 514. ἅρματα C. 

2450 

2455 

610 

515 



2460 

620 

311 

περιπατεῖν, εἶτε κατὰ μοίρα: τὰς ὁδοιπορία: ποιεῖται, EUTE κατὰ 

μέρη" τὸ γὰρ ἕν τάξει ταύτας γίνεσξδαι καὶ ἐπὶ τῆς ἰδίας καὶ ἐπὶ 

τῆς πολεμίας ἀσραλεστέρους καξίστησι τοὺς στρατιώτας. ἑκάστην 

δὲ μοῖραν ἐδέζειν τὴν ἰδίαν ἀποσκευὴν ὀπιΐδὲν ἀκολουδξεῖν μετὰ 
τῶν ἰδίων σημείων κατὰ τὸν λεχϑέντα τρόπον καὶ μὴ ἐπιμίγνυσδαι 

ἑτέρᾳ. τῶν ἀναγκαίων ἑστὶ καὶ ἀξεστηκότων uiv τῶν πολεμίων 

CONSTITUTIO IX. 

στρατὸν; περιπατεῖ" ποίησον, κἄντε χατὰ ὁρούγγους 
rc ὁδοιπορίας ποιούγται, χἄάγτε χατὰὼ τούρμας, χἄντε 

κατὰ ὅλας παρατάξεις. τὸ γὰρ ὃν τάξει ταύτας 

γίγεσδαι οὐ μόνον ἐπὶ τῆς πολεμίας, ἀλλὰ xai ἐπὶ τῆς 
ἰδίας ἀσφαλεστέρους χαὶ προγεγυμνασμέγους ποιεῖ τοὺς 

"στρατιώτας. 

6. "Exaovor δὲ δροῦγγο» ἐξίζεσξαι ποίησον, ὥστε τὴ» 

ἰδία» «ἀτποσχευὴ» ὄπισξεν «ἀχολουξεῖν uera τῶν ἰδίων 
σημείων καὶ μὴ ἐπιμίγνυσπαι ἑτέρᾳ. ἀγαγκαῖον» γάρ 
ἔστι», ὅτ᾽ ἂν οἱ πολέμιοι οὔτε πάρεισιν, οὔτε ἐλπίζων- 

2460. κ᾽ ἄν τὲ P,; item infra || 2461. ποιῶνται A P,, ποιωνταῖι V, ποιοῦνται 

M. || 2466. ἑκάστω δὲ δρούγγω MW; in A ἕκαστον ex ἑκάστῳ factum || 2469. 

2410. ἐλπίζονται codd.; cf. IX, 20 et XII 1 ubi eodd. plurimi ἐλπέζηται exhibent. 

κἄντε tig εἴς δροῦγγος xci uic μία τοῦρμα περιπατῇ, κἄντε ὅλη παραταγή. τὸ γὰρ μετὰ 

συντάξεως περιπατεῖν τὸν στρατὸν οὗ μόνον || εἰς τὴν χώραν τῶν πολεμέων, ἀλλὰ καὶ εἰς 
τὴν ἡμετέραν, ἀσφαλεστέρους ποιεῖ τοὺς στρατιώτας καὶ προγυμνάζει αὐτούς. 

6. ὀφείλεε δὲ συνεϑίζειν ἕνα ἕχαστον δροῦγγον, ἵνα ἣ ἀποσχευὴ αὐτοῦ, οἷον τὰ 

σαγμάρια xci τὰ πράγματα καὶ οἱ ἄνϑρωποι αὐτοῦ, ἀκολουϑῶσιν ὄπισϑεν αὐτοῦ μετὰ 

τῶν φλαμούλων αὐτῶν xci μὴ μέσγωνται εἰς ἄλλον δροῦγγον ἢ τοῦλδον. ὅταν γὰρ εἰς 
τὴν ἡμετέραν γῆν περιπατῶσι καὶ οὔτε ἐγγύς εἶσιν οἱ πολέμιοι, οὔτε ἐλπίζονται, ἕνα ἔλϑωσι, 

511. Verba xd»re .. .. περιπατῇ om. p || τούρμα C || κᾷντε p || 521. ὄπισϑεν αὐτῶν p || 523. 

περιπιατῶσιν p || tioir C. 
ocv 
^d 

6. 

p. 26. Meurs. 
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xurG μοῖραν d κατ μέρος περιπατεῖν xol quj συγάγειν ἕν iri 
τύπῳ τὸν πάντα στρατὸν διά τε τὸ μὴ “λοιμώττει» αὐτὸν εὐχερῶς, 
μηδὲ εὐσύγοςττον τοῖς ἐχξροῖς γίνεσξαι, μηδὲ εἷς βοσκὲς στεγοῦσξαι. 

ἐγγιξόνγτων δὲ τῶν ἐχδρῶν ὡς πρὸ ἕξ ἢ ἑπτὰ ἡμερῶν ἢ καὶ δέκα, 

συνάπτεσξαι καὶ ἕν τῷ ἅμα ἀπληκεύειν κατὰ τὸν περὶ ἀπλή- 

κτῶν λεχϑέντα λύγον. 

- CONSTITUTIO IX. 

τοι ὃν τῇ ημδτέρᾳ ym, ἢ xarà Ogovyyovg ἢ xaTa 
- 2 € 

τούρμας περιπατεῖν καὶ μὴ συγάγει» ὃν €i τόπῳ TOY 
« ἝΞ V * 3 9 

ἅπαντα στρατὸν διά τὲ τὸ μὴ λοιμώττει» αὐτὸν εὐχε- 
- N 3 Ὁ €/ - 

ρῶς, μηδὲ εὐσύγοττον τὸ πλῆξος ὅλον τοῖς κατασχόποις 
- 3 €- C : 

τῷ» £ySQOr, Og εἰκός, γίγεσπαι, μηδὲ εἰς Qooxac Ort- 
γοῦσξαι. 

| 7. Ἐγγιζόγτων» δὲ τῶν ἐχξρῶν ὡς πρὸ ἕξ ) ἑπτὰ . EyyiCórrov δὲ τῶν &ySQor ὡς mo &£ ἢ ἕπτα 
c - » EY 3 J EM 5 CR 0/4 2 

ἡμερῶν ἢ καὶ δέχα, συγάπτεσξαι καὶ δ᾽ TQ (UC. ἀςτλη- 

2472. λιμώττειν M, sed est eiusdem librarii idem error, qui in. Urbicio; 

λοιμικαῖς γόσοις περιπίπτειν (omisso αὐτὸ») (περὲ πίπτειν V) AP,V; cf. Cecaum. 

p. 11, 18—20: οἱ δὲ ἀρχαῖοι εἶπον, ἵνα μὴ ποιὴ ὃ στρατὸς ἡμέρας πολλὰς εἰς 

ἕνα 1ónor: γίνεται γὰρ ὀσμὴ καὶ ἐξ αὐτῆς ἀρρωστίαι. ,Ined. Tact. Leonis" c. 

XXII: ἔτε ye μὴν μηδὲ ἐπὶ πολλὰς ἐν τοῖς αὐτοῖς τόποις διατρίβϑειν ἡ μέρας τὴν 

στρατιὰν χρή (διὰ) τὰς ἐκ τῆς σήψεως ἐπισυμβαινούσας λοιμώδεις νόσους. || 

24783. εὐσύνωπτον Ῥ' [] τοὺς κατασκόπους P,V || 2474. ὡς εἰκὸς τῶν ἐχϑρῶν 

A B,V || 2477. καὶ prius omm. P,V || συνάπτεσωσ αὐ omm. APP,V || 2477. 2478. 

ἀπλικεύειν M. 

χαλόν ἐστι τὸ περιπατεῖν OooUyyov ἕνα ἕνα καὶ roUQuav μίαν μίαν καὶ μὴ συνάγειν τὸν 

στρατὸν ὅλον εἰς ἕνα τύπον διὰ τὸ μὴ περιπίπτειν αὐτοὺς εὐκόλως εἰς λοιμικὰς vóoovg καὶ 

διὰ τὸ μὴ στενοχωρεῖσϑαι αὐτοὺς εἰς τὰς ποηφαγίας τῶν ἵππων, τουτέστιν εἰς τὰς βοσκάς, 

xci διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τοὺς κατασχύπους || τῶν ἐχϑρῶν μανϑάνειν τὸ πλῆϑος ἅπαν 

τοῦ στρατοῦ, ἂν ὑπάρχῃ συνηγμένον εἰς ἕνα τύπον. 
7. ὅταν δὲ πλησιάσωσιν οἱ ἐχϑροὶὺ ὡς ἀπὸ ἕξ ij ἑπτὰ ἡμερῶν ἢ καὶ δέκα, ὀφείλεις 

524. καλὸν ἐσεὶν C. 

9470 

2415 
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€ Xo) 07V ES. zr x a ^ τῷ 35 ^ E ἡ / 9. Χρή, far μὲν ἕν aqvoGrO( χωρίοις ἤτοι τόποις ἡ 000teOQ(G. 
^ M ͵ * , M - £ - ) “Ὁ 

γίνεται, τοὺς μήγσωρας προλαιιθάτειν πρὸ μιᾶς (μιεράςφ), operAor- 
Y 2 - D c 3 τ TY 

τας Tir περίμετρον τοῦ παντὸς ὑπογράρειν τύπου, fr ᾧ μέλλει 
: 1 ὦ ἴω ; ) * A 

οτρατοπεθεύεσξααι, xai τὸ ἐπιθάλλον πέτρον araAóqec ἕκάστῳ μέρει 

CONSTITUTIO IX. 

XEUELT. καὶ ξαν, Og εἰκός, €» ἀγτώστοις τόποις ἡ ὅδοι- 
πορία γίγεται καὶ ov πάρεισί τιγὲς ἐγτόπιοι δουχάτοω- 
ρὲς, ἀποστείλης τοὺς ιιγσοράτωρας, ἵγα προλαιιβάγοωσιν, 
ear ἐχξροῦ φόβος οὐχ ἔστι, πρὸ μιᾶς ἡμέρας, οἵτινες 
ὀφείλουσι τὴ» πτερίμιετρον τοῦ παντὸς διαγράφειν 
στρατοπέδου, εν ᾧ «μέλλεις στρατοπεδεύίεσξαι, xol τὸ 
ἐπιβθάλλον uérgor ἀγαλόγως ἑκάστῳ πέρει διαιιερίσαι. 

2478. ἡ] ἢ M || 2479. γίνηται A.V, γένηται P, || πάρεισι τινὲς M A, παρῶσι 

τινὲς P,V || 2479. 2480. δουκάτορες M || 2480. ἀποστειλεις M. || 88. 7— 9. 

ΟἿ Inedita. Tact. Leonis? c. XLIX, 2: Πρῶτα μὲν οὖν ὀφοβίας xa9? ὁδὸν οὔσης 

δεῖ πρὸ μιᾶς ἡμέῤας τοὺς μινσουράτωρας προκαταλαμβάνειν καὶ τοὺς ἁρμόζοντας 

πρὸς ἄπληκτα τύπον ἐκλέγεσθαι καὶ διαμερίζειν ἑκάστῳ τάγματι τὸν ἀρκοῦντα 

τόπον καὶ περὶ τῆς τῶν ἵππων νομῆς καὶ τῆς τῶν ὑδάτων δαψιλείας xcrouav- 

ϑάνειν. καὶ πρὸς τούτοις ἐν τοῖς δυσβάτοις καὶ λοχμώδεσι τόποις πεζικὸν Ó 

Ἐστρατηγὸς προεκπεμπέτω στρατὸν ἐπὶ τῷ εὐτρεπίζειν ὡς οἷόντε τὰς ὁδοὺς καὶ 

ἐξομαλίζειν. ἀναγκαιότατον γὰρ ἐν τοῖς μεγίστοις τοῦτο στρατεύμασι. || 2480. 

μινσουράτωρας ΑΡΙΨ, μινσυράτορας M. || 2481. οὐκ ἔστι A, μὴ ἢ P,V || 2483. 

στρατοπέδου ego, στρατοῦ codd.; error e duplice sensu vocabuli στρατόπεδον 

ortus; c£ non, Byz. saec. VI. περὶ στρατ. c, XXVI: ... περὲ umvoógov, ot 

τοῦ στρατοῦ προτρέχοντες εὐτρεπίζουσι τὰ στρατόπεδα || 2484. ἐπιλαγχάνον A P,V. 

συνάγειν τὸν στρατὸν ὅλον χαὶ ἐν τῷ ἅμα ἀπληκεύειν. ἂν δὲ εὑρέσκηταε εἰς τόπους ἡ ὃδός, οὃς 

οὔτε σὺ γενώσχεις, οὔτε ἄλλος ἐκ τοῦ στρατοῦ, καὶ οὖκ ἔχεις ἐντοπίους τινὰς | δουχάτορας, 

ἀπόστειλον τοὺς μινσουράτορας, ἵνα προλαμβάνωσι πρὸ μιᾶς ἡμέρας, εἰ, οὖκ ἔστε φόβος 

ἐχϑροῦ. οἱ μινσουράτορες γὰρ ὀφείλουσι χωρίζειν τὸ ἄπληκτον, ὅπου μέλλεις ὡπληκεῦσαι, 
καὶ διδόναι τόπον ἕχάστῳ τάγματι, ὅσος ἀρκεῖ αὐτῷ εἰς ἄπληκτον. 

530. ἐντωΐμα C || obg] τοὺς p; cf. 548, || 531. σὺ] εὖ p || 582, ἐστὶ p || 533. ἀπλεικεῦσαι C, sed. ἃν ἃ m. rec. 

fol. 10" 
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^ - i] » ἢ 3! - ^ » , » , 

διανεῖμαι, τὰ αὐτὰ δὲ ποιεῖν καὶ τοὺς αἀγτικένσωρας, OftlÀorrac 
τὴν τῶν ὑδάτων χαὶ τῆς νομῆς χρῆσιν καταμανξδάνειν. 

4, Χρὴ ) TTE js ἢ χρημνώδεις ἢ ϑυσβάτους καὶ . Χρὴ τοὺς πάνυ τραχεῖς ἢ χρημνώδεις ἡ δυσβάτους καὶ 
h - , ^ » - L^ Ϊ / 

δασεῖς τύπους τοὺς ἀπαντῶντας προευτρεςτίζει -τληῦοὺς στρα- 

τείουτος διά iror ἕπὶ τοῦτο προςεμπομένων καὶ διορξοῦσξαι 
. 5 ' - / c , 5 DH N E 

κατα TO δυνατόν, ἵγα μι) συντρίβηταν ἡ ἵπιτος, τοὺς δὲ ἀφοριζο- 
, , A € - ua M , , 

“έγους ἐπὶ τούτῳ quj ὑποκχκείοσαι OXOUCÁAXQ. ἢ ἑτέρῳ γνουμέρῳ. 

CONSTITUTIO IX. 

3 9 M V - ^ a 3 , € 

8. Τὰ αὐτὰ δὲ -ποιεῖν xol τοὺς ἀγτικέγσωρας. OUTOL 
S4 € a NT EI - d - - 

δέ εἰσι» οἱ OpelAorrec τῶν ὑδάτων xal τῆς TOUZG TY 
χρῆσι» χαταμαγξάγειγ. 

3345 * RN ν eX , , , « Ce ͵ 

9. Eur δὲ διὰ τραχέω;" πάγυ τύπων 5 οδοιπορία 
μέλλῃ γίγεσπαι m xguuro0or p δυσβάτων 75 δασέωνγ, 

/ 2^ πε c 7. E 3 222 . 2 προευτρέπιζε πλῆξος στρατοῖ χαὶ ἀπόστειλον ἐπὶ 
»" € δ c νὰ 2 - 

τοῦτο, ὥστε διορξώσασξαι χαὶ παρασχευάσαι εὐξεῖκν 
γεγέσξαι τὴ» ὁδὸν κατὰ τὸ ÜvrGTOTY, ἵγα μὴ συγτρί- 

« A 3123 3 , 5 

ϑηται ἡ ἵππος, τοὺς δὲ ἀφοριζομέγους ἐπὶ τούτῳ μὴ 
ὑποχεῖσσαι βίγλᾳ ἢ ἑτέρᾳ δουλείᾳ. 

2485. ἀντιχένσορας M || 2486. δὲ εἰσὶν P,V || βοσχῆς AP,V || 2489. 

μέλλει P,V || 2490. 2491. ἐπὶ τοῦτο omm, AP,V || 2491. εὐϑείαν P,V, 

ευϑείαν M. || 2492. 2493. συντρίβωνται (συντρίβονται P,) oi ἵπποι A P,V || 2493. 

ἐπὶ τοῦτο MP,V; cf. X, 6 || 2494. Urbicii verbum γουμέρῳ a Leone obiter 

perceptum esse credo. Scheffer μουνέρῳ tentavit, quod verbum Byzantinis inusita- 

tum fuisse censeo. 

8. τὰ ὅμοια δὲ ἵνα ποιῶσι xai προλαμβάνωσι (ot Gvrixévoopec), [καὶ] οἱ ὀφείλοντες 
τὸ ὕδωρ καὶ τὴν βοσχὴν καταμανϑάνειν. 

9. εἰ δὲ μέλλεις περιπατῆσαι εἴς τύπους τραχεῖς ἢ χρημνώδεις καὶ δυσχόλους ἢ 
» ΕΣ , x - * E » * S uc , 
ἔχοντας δάση, προετοΐμαζε πλῆϑος στρατοῦ καὶ ἀπόστελλε ἕμπροσϑεν πρὸς τὸ ὁμαλέσαι 

τὴν ὅδόν, ὅσον δύνανται, ἵνα μὴ συντρίβωνται εἰς τὰς δυσχολίας τὰ ἱππάρια. οἱ || δὲ 
, -- E 

τεταγμένοι εἷς τοῦτο οὐχ διρείλουσιν ὑποχεῖσϑαι ἣ βίγλῃ ἢ ἄλλῃ τινὶ δουλείᾳ. 

535. οἵ ἀντικ. inserui || καὶ delevi; cf. 549. 

2485 

2490 

535 

540 
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9. Χρὴ περιπατοῦντος τοῦ στρατοῦ 1/7600 04 TOY τοῦ παντὸς στρα- 
, γ - NL S. ᾿ * E E 

τηγόν, προπορευόμεγον αὐτοῦ τιμῆς ἕνεκεν καὶ διὰ τὸν gofor) τῶν ἕσπι- 
΄, ) 21 - ) e 2X ' od jo 

τιμίων, [καὶ] (uer ) ἰδικῶν αὐτοῦ «rSotor (καὶ) μετὰ τῶν ἀδεστράτων 
᾿ 2] S σιν reip) C l 2 o RIAM N Q. /, καὶ θουκελλαρικῶν βάγδων, omiSer δὲ αὐτοῦ evSoc τοὺς σπαξιαρίους 

2 7 i] e€t€ n L - 3 ' ) 

καὶ uer αὐτοὺς βουκελλαρίους, τελευταῖον δὲ τούτων τὴν ἀποσχευήν. 
' , - - - M og ΠΥ à m ; o. 

πρὸς TO σχῆμα δὲ τοῦτο καὶ ἕκαστον ἄρχοντα μέρους 1j μοίρας Tij 
» i 7. " € ΄, € » 5 

αὐτὴν τάξι» δυλάττειν, εἶτε ἡνωμέγως περιπατοῦσιν, eire καὶ ἰδέᾳ. 

CONSTITUTIO IX. 

10. Περιπατοῦντος δὲ τοῦ στρατοῦ ἡγείσπω ἡ σὴ 
ἐνδοξότης, ὡς τοῦ παντὸς στρατοῦ στρατηγός, προπο- 

9 » - , Y : - 

ρευόμεγος αὐτοῦ τιμῆς ἕγεχεν xai διὰ τὸν φόβον τῶν 
ἐπιτιμίων, μετὰ τῆς σῆς ἁπάσης προελεύσεως xal TOY 
μετὰ σοῦ βϑάνδων" x«i ὄπισϑεν πάγτων ἢ περὶ σὲ 
2 

αποσχευή. 
11. Πρὸς τὸ σχῆμα δὲ τοῦτο καὶ ἕχαστος τουρ- 

/ » . / N 2 M / 

μάρχης ἢ δρουγγάριος περιπατείτω τῇ» αὐτῇ» τάξι» 
“ιν: / € E » PEN 

φυλάττον, εἴτε ἡγωμέγως περιπατοῦσι», εἴτε ἰδίως. 

2495. 8ξ. 10—11.] Off. , /nedita Tactica .Leonis^ c. XLIX 3.: Προηγείσϑω 

δὲ πάντων ἐν ταῖς ὁδοιπορίαις ὁ στρατηγὸς μετὰ τῶν βάνδων καὶ τῆς λοιπῆς 

αὐτοῦ προελεύσεως" . . . . τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τῶν τουρμαρχῶν καὶ δρουγ- 

γαρίων καὶ κομήτων καὶ τῶν λοιπῶν ἡγεμόνων ἕκαστος τῆς οἰκείας προιέτω 

τάξεως x. τ. À. || o; P,V || 2497. τιμὴν P,V || 2499. μετά σου Α || ἡπερισὲ 

A.P, || 2503. ἠνωμένως M. 

10. ὅταν δὲ περιπατῇ ὃ στρατός, ὀφείλεις περιπατεῖν σὺ ἔμπροσϑεν πάντων, ὦ στρα-- 
τηγέ, καὶ διὰ τιμήν, ἵνα ὡς στρατηγὸς περιπατῇῆς ἔμπροσϑεν τοῦ στρατοῦ, καὶ διὰ τὸ 
βλέπειν σὲ καὶ αὐτοὺς ἔμπροσϑεν καὶ φοβεῖσϑαι τὰ ἐπιτίμια καὶ μὴ ποιεῖν ἐναντίον τι. 

περιπατείτω δὲ μετὰ σοῦ | προέλευσίς σου πᾶσα καὶ τὸ βάνδον σου, ὀπίσω δὲ πάντων 

περιπατείτωσαν τὰ σαγμάρια καὶ οἱ ἄνϑρωποί σου. 
ll. ἕνα δὲ περιπατῇ πρὸς τὸ σχῆμα τοῦτο καὶ εἷς ἕκαστος τουρμάρχης καὶ εἷς ἕκαστος 

δρουγγάριος καὶ φυλάττῃ τὴν ὁμοίαν τάξιν, κἄντε ἐν τῷ ἅμα περιπατῶσι, κἄντε χωρίς. 

541. gv (sic) post ὀφείλεις est. inculcatum a p || δ48, σε C, om. p || τέ C || 544. σοῦ om. p. || 

Z4 

[p. 100. M.] 
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: Vua E - - S 725 j z 
6. Χρὴ ἕν ταῖς τῶν ποταμὼν ὁιαβάσεσιν ἢ ἄλλων OvoyeQor 
͵΄ , D D , . / : 

χωρίων ἀγνώστων τοὺς αγτικέγνοωρας προλαμβάνειν καί, δοκιμιά- 
N ) , ἢ - - M - 

GurrGc πρότερον τοὺς τύπους, ἀπαγγέλλει" τῷ στρατηγῷ τὰ τοῦ 
͵ ^ Ϊ 4 Je NS 7 S ON - 2 " ᾿ 

τύπου χαὶ προγυλάττεσξεαι τὴ» διάβασιν Ow τῶν ἐπιτηδείων ao- 
Ν Ἵ 2 - ^ € , b ' - 

χόντων. εἶ δὲ sro ἑπισραλεῖς εἶσιν οἱ τόποι, καὶ αὐτόν, τὸν τοῦ 

CONSTITUTIO IX. 

3,43 1 - - - d Mes 

12. Kr δὲ ταῖς τῶν» ποταιμὦ» διαβάσεσι" 1) ἄλλων 
2j 2 * E «" 

«yróorOY χωρίων τοὺς ἀγτικέγσωρας προλαμβάγει», ὥστε 
x [9j 2 4b 

δοχιμάζει» πρότερον» τοὺς τόπους χαὶ οὕτως ἀτταγ7 ἐλ- 
E - ^ - 2 ν 3 

λει» GOL τὰ TOU τόπου, ἵγα διὰ τῶν ἐπιτηδείων ἀρχόγ- 
3 etn 3 ΄ d 

τῷ» ἀποστέλλῃς χαὶ προφυλάττης τὴ» διάβασιν». 
γι «οἰ 3 Wu c wp 

18. E; δὲ πάνυ ἐπισφαλεῖς εἰσι» οἱ τόποι χαὶ OvG- 
* » , - 

χολοι, xal σὲ αὐτόν, τὸν τοῦ παγτὸς στρατηγόν, 

2504. 88. 12—15.] Cff. , Inedita Tactica Leonis" c, XLIX, 4: Πρὸς τὸ ῥαδίως 

δι᾿ αὐτῶν καταμαγϑάνειν τὸν στρατηγὸν τὰ xa0 ' ὁδὸν συμβαίνοντα, ἐν δυσχω-- 

ρίαις μέντοι καὶ ποταμῶν μεγίστων διαβάσεσι προσμένειν αὖϑις ἕκαστον χρὴ καὶ 

τῶν ἡγεμόνων, ἄχρις ἂν ἀκινδύνως (ὁ) ὑπ᾽ αὐτὸν διαπεραιωϑείη στρατός. τὸ δ᾽ αὐτὸ 

καὶ ἐν τοῖς ὑπέργοις τῶν τόπων καὶ ἀρωσίμοις παραφυλακτέον ἐστίν, εἴτε διὰ 

τῆς ἰδίας ὁ στρατὸς δίεισι γῆς, εἴτε μὴν καὶ διὰ συμμαχίδος [γῆς]. δεῖ γὰρ μάλιστα 

μὲν μηδὲ τὸ παράπαν διὰ τῶν τούτων τὸν στρατὸν τύπων ἄγειν, ἀνάγκης δ᾽ 

ἐπιχειμένης αὐτοὺς χρὴ τοὺς ἡγεμόνας τοῖς εἰρημένοις ἐφίστασϑαι τόποις καὶ μὴ 

πρότερον ὑπαναχωρεῖν ἐκχεῖϑεν, μέχρις ἂν τὸ ὕφ᾽ ἕκαστον διέλϑοι στράτευμα. || 

2505, ἄντικένσορας M. || 2509. εἰσὶν codd. || 2510. Pro xei voluit χρὴ Meur- 

19. ὅτε δὲ μέλλεις διαβῆναι ποταμὸν ἢ ἄλλους τόπους, οὗς οὔτε σὺ γινώσκεις, οὔτε μ ς ] ! ] , ED 

ἄλλος ἐκ τοῦ στρατοῦ, ἵνα προλαμβάνοντες (οἱ ἀντικένσορες,) οἵ ὀφείλοντες χαταμανίλάνειν 

τὸ ὕδωρ καὶ τὴν βοσχήν, δοκιμάζωσι πρῶτον τοὺς τύπους καὶ τότε ὑποστρέφωσι καὶ 
» , , * Mj er 3 , » A. wvV94 ^ ,F » ^ 

ἀναγγέλλωσί σοι, xci σὺ ἵνα ἀποστέλλῃς ἄρχοντας ἐπιτηδείους καὶ φυλάττῃς, ἔνϑα μέλλων 
διαβῆναι ὃ στρατός. ^ 

13. εἰ δὲ εἶσιν οἱ τόποι κατὰ πολὺ δύσκολοι καὶ ἐπικίνδυνοι, ὀφείλεις καὶ αὖ, στρα- 

541. ἐντωάμα C || 548. av p || 5490. προσλαμβάνοντες p || οὗ ἀντικένσορες inserui || 551, σοι] ge p || ev » 1l 

μέλλεν p || 553. δὲ εἰσὶν C p || av p. 

25 
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' L ) , τ Y , ' , » 

παντὸς στρατηγὸν, ἀπέρχεσσσεαι καὶ μένειν xaO τὸν τύπον, ἄχρις 
2^ ͵ » CX o * - D E ' * 

ἂν πάντες σπταξῶς διέλξωσιν. τοῦτο δὲ ποιεῖν TOY οτῥατηγὸν πολε- 

CONSTITUTIO IX. 

3-—, 

αἀπ|έρχεσϑαι xa γίγεσξαι κατὰ τὸν τόπον χαὶ παρα- ε. τὴς 
στήγαι δέ, ἄχρις ἂν πάντες ἀπαξῶς διέλξοωσιν. 

14. Τοῦτο γὰρ xoi τὸ» ἡμέτερον aciurijóror πατέρα 
xui ϑασιλέα ΠασίλειοΣ -τεποιηχέγαι γιγώσχοιιεν, ὅτε 
χατὰ Περμαγιχείας, τῆς ἔν Συρίᾳ, τὴ» ἐχστρατείαν 
ἑποιήσατο, προχαταλαβόγτα uir τὸν Παράδεισον λεγό- 
470} ποταμόν, παραστίάγτα δὲ μετεὶ λαμπάδων xara 
τὸ μέσον, χαὶ τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ καὶ ἀσραλείᾳ πάντα 
τὸν ὑπ᾽ αὐτὸν στρατὸν ἀπαξῶς xal εὐχόλως διαβιβά- 

- 1 - Xx 4 ty e a 

σαντα, Oc χαὶ χεῖρα δούται πολλάκις χαὶ δι᾿ ἑαυτοῦ 
- - J 3 

τιγάς TOY στρατιωτῶν) χιγδυγεύογτας ἀγασώσασξαι. 
l5. Τοῦτο δὲ ποιεῖν σοι xcAevouer, ὦ στρατηγέ, &ar 

sius || σεαυτὸν MP, || τὸν om. M; cff. Praecepta. Nicephori ?, 10 || 2511. καὶ 

γίνεσϑαι omm. A.P, V || 2511. 2512. παρίστασϑαι A P, V || 2512. δὲ] ἐκεῖ A P, V || 

2512. μέχρις A. P,V || διέλϑωσι P,V || 2515. γερμανικίας M || τὴν omm. P, V || 
2520. διεαυτοῦ M. || 2521. τινὰς om. A, τινὰς habent MP,V || ἀνασώσασϑαι 

libri; ef. Crónert p. 51. || 2522. σοι ποιεῖν AP, V. 

2 , - - 
τηγέ, ἀπέρχεσθαι εἰς τοὺς τόπους ἐχείνους xai παρίστασίδαι ἐκεῖ, ἕως ἂν πάντες ἀβλαβῶς 

διαβῶσι. 

—- * ,» (1 * 

14. τοῦτο γὰρ x«i ὃ ἡμέτερος πατὴρ xai βασιλεὺς ἐποίησεν, ὅτε κατὰ Γερμανιχείας 
921" m Sun 2 ξιδεύσ, ; » ἡλ J DA 3. LA 3 ^y "ἊΝ Óv A »^ 

ἐπὶ τῇ «Συρίᾳ, ἑταξιδεύσαμεν. ἀπῆλϑε γὰρ αὐτὸς ἐχεῖνος εἰς τὸν ποταμόν, τὸν λεγύ-- 
J * - —- , 

μενον [[a«gcósoov, καὶ παρεστάΐγη εἰς τὸ μέσον τοῦ ποταμοῦ, ἔχων φανοὺς καὶ λαμπάδας, 

ἕως ὅτου ὁ λαὺς αὐτοῦ πᾶς ἀβλαβῶς διέβη τὸν ποταμόν. πολλάκις δὲ zai στρατιώτας 

τενὰς χινδυνεύοντας εἰς τὸν τοιοῦτον ποταμὺν ἁπλώσας τὴν ἰδέαν ἐχεῖνος χεῖρα xai χρα- 

τήσας αὐτοὺς διέσῳσε. 

15. τοῦτο ὀφείλεις καὶ αὐτὸς σὺ ποιεῖν, καὶ προλαμβάνειν καὶ ἀπέρχεσϑαι εἰς τοὺς 

554. τοὺς om. p||556. ἐποίη C || 551. ἐταξενδεύσαμεν C || 559.: διέβη ἀβλαβῶς ν᾽} 5681. διέσωσε Cp; cf. 

28 

13. 

14. 
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Fol. 11" 
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“ίων μὴ) ἐγγιξόντων τῷ τύπῳ Pcr, τηνικαῦτα γὰρ αὐτὸν ἀπομέ- 
reir οὐ ὁέον, ἀλλὰ ἑκάστου μέρους τὸν ἄρχοντα, πληροῦντα τὴν 
αὐτὴ χρείαν, μέχρις οὐ πάντες οἱ ὑπ᾿ αὐτὸν αβλαβῶς διέλξδωσιν, 
fra, μὴ ἔχ τοῦ σπουδάζειν πάντας προλαβεῖν συγτριβαί, ἴσως καὶ 
Bao παρακολουξήσωσι:. 

CONSTITUTIO IX. 

Hi 5 I E | eie « - /j 5] / UA AX 

up ἐγγίζωσι» οἱ πολέμιοι τοῖς τόποις ἐχείγοις. δὰν δὲ 
3 € N 1 3 - 1 - , [q/ 

ἐγγίζωσι), τότε σὲ μὲν Ey τὴ ἰδίᾳ τάξει μέγειν, &xaOTOY 
RN v - Y , 9 * ^ 

δὲ ἄρχογτα τοῦ ἰδίου uégovg Tur χρεία» ἀγα-ληρῶσαι, 
« y € c 2 P] - 3. - Y * 

ἕως Xr mrreg οἱ ὑπ᾽ αὐτὸν στρατιῶται ἀβλαβῶς διέλ- 

ϑῶσιν, ἵγα «ι σπουδάζογτες πάντες ἄλλος τὸν ἄλλον 
* Dn." 2 e 2 , 

προλαβεῖν» ἀταχτοῦσι χαὶ συγτρίϑωγται, ἴσως τότε χαὶ 
* M 

βλάβαι τινὲς γίγνονται. 
«᾿ 3 ToN— » c. S er Lc AG Lh τς EN en 

| 16. Ὅτ᾽ ἂν δὲ er τῇ χώρᾳ τῶν ὑπηχοῶν ἡμῶν vi 

2524. ἐγγίζωσι ΜΕΥ || 2525. τὸ ἴδιον μέρος AP,V || τὴν χρείαν ἀἄναπλη- 

ρῶσαι] διαβιβάσαι A.P,V || 2526. ἂν omm. A P,V || ὑπαυτὸν W, ὑπ᾽ αὐτοὺς P,V || 

2528. ἀτακχτοῦσι M, ἄταχτουσι W, draxrQ00 AP,V ||᾿συντρίβονται P,V || 

ἴσως δὲ τότε P,V || 2530. 88. 16—920] Cft. , Inedita Tactica Leonis" c. XLIX, 5: 

Εἶτα τῷ κατόπιν αὐτοῦ ἐρχομένῳ ἡγεμόνι τοὺς τόπους ἀβλαβεῖς παραδοῦναι 

καὶ οὕτω τῆς ἐπὶ τὰ πρόσω πορείας λοιπὸν ἔχεσϑαι, λύεσϑαί τὲ γὰρ οὕτω τὰς 

τάξεις οὐ συμβαίνει. καὶ οἱ γεωργοὶ δὲ τῶν οἰχείων ἀπολαύσωσι πόνων. περι- 

χόπτειν δὲ ἀεὶ χρὴ καὶ τὰς κατὰ τῶν ϑηρίων διώξεις ἐν ταῖς ὁδοιπορείαις καὶ 

μάλιστα πολέμου προσδοκωμένου. ἀναγχαῖα γὰρ τὰ χυνήγια τοῖς στρατιώταις, 

πολὺ | δυσχόλους τόπους καὶ εἰς τοὺς ποταμούς, κἂν ἄρα μὴ πλησιάξζωσιν οἱ πολέμιον εἰς 
* 

τοὺς || τύπους ἐκείνους. ἂν δὲ πλησιάζωσι, rórs σὲ μὲν ἁρμόζει εἶναι εἰς τὴν ἰδίαν τάξεν, 
er vj » 2 , , , - e » , L- D , eS - 
ἕχαστος δὲ ἄρχων ὀφείλει παρίστασϑαι ἐκεῖ, ἕως ἂν πάντες οἱ ὑπ᾿ αὐτὸν στρατιῶται 

ἀβλαβῶς διαβῶσιν, ἵνα μὴ σπουδάζοντες πάντες προλαβεῖν ἄλλος τὸν ἄλλον ἀταχτῶσι καὶ να; i , μὴ - í 
» 

συντροίβωνται, τότε xci βλάβαι τινὲς ἴσως γίνωνται. 
10. ὅταν δὲ εἰς τὴν ἡμετέραν χώραν ὃ στρατὸς διαβαΐνῃ, παράγγελλε τοῖς στρατιώταις, 

959. 562. ev p || 563. κἄν p || 564. Loco verbi σὲ laeuna in p, 

2525 

2590 

565 
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rm - i] - , É ^V - 

(. Χρὴ τῶν γεωργηξδέντων γείδεσξσαι τόπων καὶ uj δι αὐτῶν 
D cA E c S cS Jc ,΄ 

τας διαβάσεις ποιεῖοσξσεαι, καὶ τοὺς ὑ-τοτελεῖς αζημίους γυλάττει»" 
- ^ » , vel - " ,ὦ 

εἰ δὲ σνάγκη πάντως δι αὐτῶν παρέρχεσδιαι, παραγγέλλειν τὸν 
" 2 2^ , » D ᾿ " τ V C EMO 

ἑχάστης μοίρας ἡ μέρους ἄρχοντα μένειν, μέχρις OD TG ὑπ᾽ αὐτὸν 

CONSTITUTIO IX. 

διάβασιν» τοῦ στρατοῦ ποιῆς, φείδεσξαι καὶ ἀποφεύγειν 
τοὺς γεωργηξέγτας τόπους τοῖς στρατιώταις παράγγελλε, 

εἴτε χωράφιά cuu, εἴτε αιιπελῶγες ἢ) χῆττοι, xo tu) 
διαβαίγωσι uécor αὐτῶν, ira φυλάττῃς τοὺς ὑστοτελεῖς 

ἡμῶν xci γεωργοὺς ἀζημίους κατε τὸν παρ᾿ (ur Got 
παρεχτεξέγτα vÓUOT. 

11. Καί, εἰ μὲν δυνατόν, διὰ τῶν ἀγεωργήτων τόπων 
(αχράν σὲ διέρχεσπαι" εἰ δὲ ἀγάγκῃ σὲ κατεπείγει διὰ 
τῶν τοιούτῳ» ytOQynzérror TÓsOr διελξεῖγ, παραγγεί- 
λῃς τοὺς ἑχάστου τάγματος ἄρχοντας, ἀέχρις ἂν οἵ 

UST αὐτοὺς TET UETOL στρατιῶται παρέλξοωσιν, Ἱστασξαι 

ἄλλ᾽ ἐν εἰρήνης καὶ μόνον καιροῖς. || 2582, παράγγελλε τοῖς στρατιώταις habent 

AJP,V post (2531) ποιγς || 2533. χωράφια εἰσὶν (ἐστὶν A) codd. || 2535. ἡμεῖν 

P,V || καὶ omm. AP,V || 2535— 2536. Verba xerà .... γόμον non serva- 

verunt A P, V || 2536. προεκτεϑέντα Meursii codex || 2538. συνέρχεσϑαι P,V; 

in eod.is A διέρχεσϑαι syllaba δὲ in ras. || χατεπείγη W || 2539. 2540. παραγ- 
γείλεις MW, παραγγειλης V || 2540. ἑκάστου] ἐκ τοῦ P,V. 

Tra φείδωνται καὶ ἀποφεύγωσι τοὺς γεωργηϑέντας τύπους καὶ μὴ διαβαίνωσε μέσον αὐτῶν, 
otov εἴτε χωϊ!οάφιά clau, εἴτε ἀμπελῶνες, εἴτε κῆποι. ὀφείλουσι γὰρ φυλάττεσϑαι οἱ ἡμέ- 
τεροι τύποι ἀζήμιοι κατὰ τὸν παραδοϑέντα cot τύπον παρ᾽ ἡμῶν. 

l7. χαί, εἰ μὲν δυνατόν, ἵνα διαβαίνῃ πάντοτε ὃ στρατὸς εἰς ἀγεωργήτους τύπους" 

ἂν δὲ κατεπείγῃ σε ἀνάγκη διαβῆναι καὶ εἰς τύπους γεωργουμένους, ἵνα παραγγείλῃς ἑνὸς 

ἑκάστου τάγματος ἄρχοντα ἵστασϑαι καὶ φυλάττειν πρὸς τὸ μὴ πραιδευϑῆναι τοὺς τοιού- 

509. ἀποφεύγωσεν p || 5970. χωράφια εἰσὶν C p || 571. τύπον Meursius, τόπον Cp. 

28* 

106, 

p. 1240 Lami. 
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παρελξωσι τάγματα χαὶ τῷ uer. αὐτὸν παραθιδύγτα ἀβλαβεῖς τόπους 

ἀναχωρεῖν, TOr ὅμοιον DI τρούπον χαὶ τοῦ Ua E£zclror πράττοντος zd 

τὸ αὐτὸ ἐγεξῆς ἑκάστου ἀρχοντος πιμοῦντος. ÉrreC Ser γὰρ χαὶ ἡ 

τοῦ οτρατηγοῦ εὐταξία xul τοῦ γεωργοῦ τὸ ἀσγραλὲς βῬυλαχξήσεται. 
) - ᾿ 7 ^ L3 , Gc c » A N € & 

8. Χρὴ χαμάτου ἕγγίζοντος, εἰπὲρ ζῷα ἄγρια κατα τὴν ὁδὸν 

CONSTITUTIO IX. 

à e - 5 » 3 5 , . ww 

xul φυλάττει» καὶ τῷ ἀπ᾿ αὐτὸν ἐρχομέγτῳ παραδιδόγαι 
5 * - Y C/ 3 - 

τοὺς τοιούτους τόπους αϑλαβεῖς χαὶ οὕτως ἀγαχωρεῖν. 
r €, VN / - A 3 Ἂν 

17. 18. Tóv ὅμοιον. δὲ. τρόπον soir xoi TOT δῖ 
) «’ ' 3 M 

exelrov, xal ἕχαστος (QyGOY TO αὐτὸ ποιείτω. οὕτως 7G 555 
c 3 - c -" P] c - 

xai ἢ σὴ. εὐταξίο; xoi ἢ τῶν, qGQyorror xGi ἡ T00 
- » E — - - . d . pF 

στρατοῦ, καὶ TO ἀσφαλὲς TOU γεωργοῦ διαρυλαχξήσεται. 
€/, b] . 5 Pa j - 

18, 19. Ὅτ᾽ ἃ» δὲ ἐγγίζη καὶ προσδοκάται. καμιατοῦ 
γ 3 5 Uy E) T US 

πολέμου ἢ δυσχερὴς καὶ ἐπίχοττος διάϑασις, εὰν ζῷα 

2542. τῷ] τὸ P,; AP,V ante inserunt ἕκαστος ἀπ᾿ αὐτὸν A, ἄπ᾽ αὐτοῦ 

M, ἀπαυτοῦ W, μετ᾿ αὐτὸν P,V; ἐπ᾿ αὐτοῦ Meursius tentavit; ἀπ᾽ αὐτὸν 

legendum fortasse etiam apud Urbicium; cf. Const. Porph. De cerim 154, 14; 

179, 15, 24 || Post. ἐρχομένῳ inserunt ἄρχοντι A P,V || 2544—2545. Τὸν..... 

ποιείτω omm. AP, V || ἀπεκείνου W ; malim ἀπ᾿ ἐκεῖνον, sed cf. Byz. Z. II. 643 || 

2547. τὸ ἀσφαλὲς ego ex Urbicio, τὸ &fJÀepis eodd. || 2548—2549. Pro Ὅτ᾽ 
ὥρη: au διάβασις A.P, V sie: ὅτ᾽ ἂν δὲ πόλεμος προσδοκᾶται (προσδοκᾶτε A) 

ἢ διάρασις δυσχερὴς καὶ ἐπίχοπος (ἐπίσκοπος P,) || 2549. ζῶα libri. 

" ce » c * γ ' , 2 , "SA o 2 vM 
τους τύπους, ἕως ἂν ὃ λαὸς Own, καὶ τότε ὀφείλει παραδιδόναι οὕτως ἀπραιδεύτους τό 

τοὺς τύπους τῷ ἐρχομένῳ ὀπίσω αὐτοῦ ἄρχοντι καὶ οὕτως ἀνα χωρεῖν. 
' e S^ , ^ , - ^ * er » ^ » e T 

18. τὰ ὅμοια δὲ ποιείτω χαὶ ἐκεῖνος καὶ εἷς ἕχαστος ἄρχων τὸ αὐτό, ἕως ob ὃ 
στρατὸς ὅλος διαβη. ἐχ τούτου γὰρ φυλάττεται χαὶ 5 σὴ καὶ ἡ τῶν ἀρχόντων xai ἣ τοῦ 

m^ ον, τ, ^ c M ) ν v - 

στρατοῦ εὐταξία, καὶ Ó γεωργὸς ἀβλαϑὴς διατηρεῖται. 

19. ὅταν δὲ πλησιάζη x«i προσδοχᾶταε πόλεμος ἢ ὅταν μέλλῃ διαβῆναι ὃ στρατὸς sso 
Ἢ 5 HS * A Ls * S ce? 0X T δύσκολον ὁδὸν καὶ ἔχουσαν χύπον, ἂν ἐγερϑῶσε κατὰ τὴν ὁδόν, ἣν ἔτε περιπατεῖ ὁ στρατός, 

575. ἀπαραιδεύτας p || 577. δὲ om. p || 580. προσδοχῆται p || 581. ἣν ἔτι Lami, ὥς ἔτι (in C ita 
scriptum, ut pro ἔστι possit legi) C p. Σ ᾿ 
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- » € 7, x “τ i ) ) - 7 € 

διαναστῶσιν ἢ) ὑτπαγτήσωσι», κωλύει» TOC XQT αὐτῶν ÜtSttC, ὡς 
e 2 - 7 - , - c } 

δι αὐτῶν Ξορύβου καὶ κραυγῆς γιτομέγων. xol τῶν ἵππων οὐκ 
Σ É , 2 B - ^ ) . E] 3 

ἀναγκαίως ovrrQufouéror. ὃν δὲ καιρῷ εἰρήνης ἀναγκαῖα cow τὰ 
, - , 

κυγηγία τοῖς στρατιώταις. 
- / aV ) / 2 ^ € / i] 2 NA Y V / 

9. Χρή, ἕαν ὀλίγος ἕστὶν ὁ στρατός, 4a] ἐπιτηδεύειν» δια τόπων 
A , ) ΄ J Par. - / ^ 2 - B 77 

oixovuéror «αράγει" αὐτόν», μηδὲ ἕν τῇ ἰόίᾳ, 4ujóe &r τῇ πολεμίᾳ, 

CONSTITUTIO IX. 

) » €/ Ce e M N 

eo ἄγρια ἢ ἥμερα χατὰ τὴ» ὁδὸν διαγαστῶσι» ἢ ὑτπαγτή- 
* «͵ V P .G00L χατεὶ πρόσωςτογ, xOAUNc, (ra. μὴ διώκωσι» αὐτά, 

€ 3 3 - — 

ὅτε δι᾿ αὐτῶν Ξόρυβος καὶ χραυγὴ γίνεται χαὶ oi 
͵ 3 / 

UTTOL χωρὶς ἀγάγχης συγτρίβθογται. 
€ P] γ . / 3 5e 

20. Ὅτ ἃ» δὲ χαιρός ἔστι» εἰρήνης | xoà oUOtula 19.1. wo] 
y , 24 6 E 3 - 

es γα. κῃ ἐλπίζηται, τότε χρήσιμα εἰσι τὰ κυτήγια τοῖς 
στρατιώταις. 

3gs ^ ἊΝ 939ηὴ E /, c 9 / 2 2 N 

2]. Καν δὲ ὀλίγον» στρατόν, Oc εἰχός, ἐπιφέρῃ xod 90. : à emugiéon 
fes N e “) / Y - 

«ἕλλῃς ἑπιτηδεῦει» χατὰ TOY πολεμίων, (UU) διαβιβάζης 
ΒῚ . E 1 ) - , 

αὐτοὺς διὰ τόπων οἰχουμέγων, μηδὲ ἐγ | τῇ ἡμετέρᾳ c. 13. 

2550. ἢ ἥμερα omm. AP,V || 2551. χωλύεις Α || 2552. δυνατῶν P,V || 

γίνεται καὶ κραυγὴ AP,V || 2554. ὅτ᾽ ἂν καιρὸς εἰρήνης ἢ P,V || οὐδὲ μέα 

MP, || 2555. ελπίζεται W || χρήσιμα εἰσὶ MW, χρήσιμά ἐστι (-α ἐστὶ P, V) 

AP,V || xvvjyia man. marg. cod. P, ex κυνίγια || 2557. ὡς εὐχὸς omm. 

AP,V || ewgéoi] ἐχις AP,V || 2558. μέλλεις MW || ἐπιτίϑεσϑαι ATP,V | 

2559. κατὰ MW || μηδὲ] μὴ δὲ M, μηδὲ W, μήτε A V, μήτι Pi. 

ἄγρια ζῷα ἢ καὶ ἀπὸ ἔμπροσϑεν ἂν ὑπαντήσωσιν αὐτοῖς, κώλυσον αὐτούς, ἵνα μὴ διώχωσι 

ταῦτα. γένεται γὰρ ϑύρυ7ος xci κραυγή, ἀλλὰ καὶ τὰ ἱππάρια αὐτῶν xci χωρὶς ἀνάγκης 
συντρίβονται. 

εἰς 20. ὅταν δὲ ὑπάρχῃ; καιρὺς εἰρήνης χαὶ οὐδεμία || ἀνάγκη ἐλπίζηται, τότε εἰσὶ χρή-- y, οἱ 685 . ὅταν δὲ ὑπάρχῃ καιρὺς εἰρήνης χαὶ ὙΠ ἀνάγκη ἑλπίξζηται, τότε εἰσὶ χρή-- p. 99 Meurs. 
" , , » ᾿ σιμὰ τὰ χυνήγεα εἰς τοὺς στρατιώτας. 

» : 24 4 4.5 " , . ^ τ 4 
21. ἂν δὲ ὀλίγον στρατὸν ἔχῃς καὶ μέλλῃς ποιεῖν ἐπιτηδεύματα μετὰ τῶν  moLsulom, 

πὴ διωβαίνῃς μετὰ τοῦ τοιούτου στρατοῦ εἰς τύπους οἰχουμένους, μήτε εἷς τὴν ἡμετέραν 

582, ζῶα C || 583. x«i tertium supervaeunm 3. || ἐλπίζεται C p. 



21. 

fol. 11" 
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fva, μι) 0v. κατασχύτων ἔκδηλος γενόμενος τοῖς &ySgoic πουβλικισδῇ, 
ἀλλὰ δι᾿ ἑτέρων τόπων προέρχεσδαι. 

Onas. Strat. Cap. VI, 11. τὴ» δὲ τῶν πολεμίων γϑειρέτω καὶ 
χαιέτω καὶ τεμγνέτω" ζημία γὰρ χρημάτων καὶ καρπῶν ἔνδεια μειοῖ 

πόλεμον, ὥσπερ περιουσία τρέξει... .. 19. εἶ δὲ πολὺν ἕν τῇ πολεμίᾳ 

CONSTITUTIO IX. 

γῇ, μηδὲ er τῆ πολεμίᾳ, Vra, μὴ φαγερωξῆς διὰ τῶν 
E ax E e ᾿Ξ CUE df 

κατασχόττῳ» τοῖς ἐχξροῖς, ἀλλὰ δι᾿ ἑτέρων τόπον άφα- 
- e Β " &- - ΕΝ » 

rOr σπούδαζε προέρχεσξαι. xol ταῦτα μέγ, ὅτ᾽ ἂν ET 
τῇ ἰδίᾳ χώρᾳ τὸν στρατὸν διαβιβάζης, χρή σὲ δια- 

πράττεσξαι. 
29.'Ov' ἂν δὲ ἕν τῇ πολεμίᾳ τὴ» ὁδοιπορίαν ene 

τοῦ στρατοῦ, χρή Ot ταύτῃ» φϑείρει» χαὶ χαίει» xod 
χατατέμγειν. ζημία γὰρ χρημάτων xoà χαρπῶ»ν ἔγδεια 
ἑλάττονγοας ποιεῖ τοὺς πολεμίους καὶ τὸ» -τόλεμογ 

2 , (HIS zy - * , 

ἀσξεγέστερον, ὥσπερ ἡ TOUTOY περιουσία μᾶλλον τρέφει 
» 9 

τοῦτον χαὶ αὐξάτγει. 

2560. μὴ δὲ M, μηδὲ W, μήτε AP,V || ρανερωϑεὶς P,V || 2562. προέρ- 

χέσϑαι ego, παρέρχεσϑαι (quod iam legit auctor recensionis Constantinianae) 

codd. || 2565—2566. Pro τὴν .... στρατοῦ ATP,V ὁδοιπορῆς exhibent || 2566. 

καὶ καίειν om, P, || 2567. κατακόπτειν AP,V || ἡ γὰρ τῶν χρημάτων ζημία 

καὶ ἡ τῶν καρπῶν (πάρπων P,V) δλίγωσις AJP,V || 2568— 3569. καὶ τοὺς 

πολεμίους ἐλάττονας ποιεῖ καὶ τὸν πόλεμον ὀλιγώτερον ΑΤΡί Ψ' || 2569—2570. 

τοῦτον τρέφει P,V. 

γῆν, μήτε εἰς τὴν τῶν πολεμίων, ἕνα μή σὲ ἴδωσε κατάσκοποι χαὶ ἀναγγείλωσι τοῖς πολε-- 
μίέοις τὴν ὀλιγότητα τοῦ στρατοῦ σου" ἀλλὰ χαὶ εἰς ἄλλους τόπους ἀφανεῖς σπούδαξε δια-- 

ϑαίνειν. xai ταῦτα μὲν ποίει, ὅταν εἷς τὴν ἡμετέραν χώραν μετὰ τοῦ στρατοῦ διαβαΐνῃς. 

22. ὅταν δὲ εἰς τὴν πολεμίαν περιπατῇς, ὀφδίλεις πραιδεύειν αὐτὴν καὶ καέξεν, xai 

χαταχόπτειν τὰ δένδρα. ὅσον γὰρ τὰ πράγματα χαὶ τοὺς καρποὺς ἀφανέζῃς τῶν πολεμέων, 

τοσοῦτον ποιεῖς καὶ τοὺς πολεμίους ὀλεγωτέρους | χαὶ τὸν πόλεμον ἀσϑενέστερον. 

δθ0, καὶ om. C. 

2560 

2565 

2570 

590 
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μέλλει καταστρατοςπεδεύει» χρόνον, τυσαῦτα καὶ τοιαῦτα γξειρέτω 
- ͵ cr acm 2 : Ὁ / e 3 MN - - 

σῆς χώρας, ὧν αὐτὸς Οὐχ ἕξει γρείαν, ἅττα Ü αἀταγκαῖα δυλα- 
χϑέντα τοῖς ριλίοις ἔσται, τούτων φγειδέσξω. 

13. [V. et supra p. 209.] τῶν δὲ δυνάμεων ἐχιτεπληρωμένων 
“ἡτ᾽ Emi τῆς ἰδιοκτήτου, “μήτ᾽ ἐπὶ τῆς ὑπηκόου, (ἦτ ἐπὶ τῆς συμι- 

^V , 2 / ΄ N 5 / ) L'A 

“αχίδος καδεζόμενος ἐγχρονιζέτω γώρας" τοὺς γὰρ ἰδίους ἀναλώσει 
i - , LE, M / ὍΝ λ , 

καρποὺς καὶ ζημιώσει πλέον τοὺς ρίλους ἢ τοὺς πολεμίους" μετα- 

CONSTITUTIO IX. 

23. Ear δὲ πολὺν χρόνο» ὃν τῇ TOAtulq γῇ μέλλῃς 
χαταστρατοπεδεύει», τοσαΐτα xal τοιαῦτα φιαεῖρον τῆς 

χώρας, οἵω» xol ὅσω» αὐτὸς οὐχ ἕξεις χρείαν, τὰ δὲ 
ἀγαγκαῖα φύλαττε τοῖς μετὰ σοῦ στρατεύμασι» εἰς 

5 δασπτάγη» αὐτῶν. 
24. Ὅτ᾽ ἂν δὲ τὸς ἁπάσας δυγάμεις ἔχης ὁμοῦ, 

μήτε ἐπὶ τῆς ἡμιετέρας χώρας, μήτε ἐπὶ ἄλλης ὑπηκόου 
καξεζόμεγος ἐγχρόγιζε. xai γὰρ τοὺς ἰδίους ἀγαλώσεις 

καρποὺς καὶ ζημιώσεις πλέον» τοὺς φίλους, μάλλον ἢ 

2511. γὴ omm. P, V || μέλλῃς} βούλη A. || 2571— 2572. καταστρ. μέλλ. P,V || 

2572. φϑεῖρε (φϑείρε P,) A P,V || 2578. οἷα (ota P,V) xai ὅσα A P,V || οὐχ ἕξ. o.] 

οὐ χρήζεις A.P, V || 2574. ἀναγκαία A. || μετασοῦ W, μετά σου A. || 2576. πάσας 

A.P,V || 2578. χρόνιζε MW || 25792580. φίλους [μᾶλλον] ἢ τοὺς ἐχϑροὺς A P,V. 

» 5 Y * - - 23. ἂν δὲ μέλλῃς πολὺν χρόνον εἶναι ἀπληχευόμενος εἰς τὴν πολεμίαν γῆν, ἐκεῖνα 
- - ς -ς ^ 

χαῦσον x«l ἀφάνισον τῆς χώρας, ἅπερ οἶδας, ὅτε οὐχ ἔχει ὁ στρατὸς χρείαν αὐτῶν, τὰ 
: - ye E m 2 Ε ὃ: 
δὲ ἀναγκαῖα καί, ὅσα οἶδας τῆς χρείας τοῦ στρατοῦ, φύλαττε εἰς δαπάνην αὐτῶν. 

24. ὅταν δὲ ἔχῃς ἐν τῷ ἅμα ὅλον σου τὸν στρατόν, μήτε εἰς τὴν ἡμετέραν χώραν 
χαϑιεζόμενος χρονίζης, μήτε εἰς ἄλλην χώραν ὑπήκοον καὶ ὑποτελὴ ἡμῶν οὖσαν. καταδα-- 

πανᾷς γὰρ τοὺς ἡμετέρους χαρποὺς καὶ ζημιοῖς πλέον τοὺς ὁμοφύλους παρὰ τοὺς πολε-- 

μίους. ἀλλὰ μετάπιπτε γοργόν, ἂν οὔκ ἔχῃς φόβον περὶ τῆς ἡμετέρας χώρας παρὰ τῶν 

598, ἐνιωάμα C, 

So eo 
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/ 2 € [S d $ 5 2 , x ^ y N J / 5 

γέτω δ᾽ ὡς Φάττον, fuv ἀκίνδυγα ἢ τὰ οἴχοι, τας δονάμεις" ἔχ 

γὰρ τῆς πολεμίας, εἶ μὲν εἴη δαψιλὴς καὶ εὐδαίμων, rgogur ἕξει 
καὶ (εὐπορίαν) &pSorov, εἶ δὲ μή, τήν ye φιλίαν οὐ λυμανεῖται, 

NUN 2:2 EF, n P] iT - E δ ὦ 2 τ, 7 

πολλὰ Ó ὑμὼς καὶ ἀπὸ λυπρᾶς τῆς ἀλλοτρίας ἕξει πλεονεκτήματα. 

Onas. Strat. X, T. Nejgoreíro δὲ περὶ τὰς προτομὲς καὶ μὴ 
E] / - / 2 WS ὃ r2. hA * 7 9 ,* 
ἐριέτω τοῖς ὀυτάμεσιν, ἔπειδαν εἷς εὐδαίμονα πολεμίων εἰσβάλῃ 

χώραν, ἀτάκτως γέρεσδαιν πρὸς τὸς ὠφελείας" αἱ γὰρ μέγισται 

CONSTITUTIO IX. 

τοὺς πολεμίους. μετάγαγε δὲ αὐτὰς ταχύ, ÉQT ἀκίν- 558 
δυγά ἔστι τὰ τῆς οἰχείας χώρας, καὶ ἐπάγαγε ἐπὶ τῇ» 

[ν. 108. MJ «τολεμία». καὶ γάρ, ξὰν ἔστι» ἡ πολεμία δαψιλὴς καὶ 
εὔχαρπος χαὶ πλουσία, τροφὴ» ἕξεις χαὶ εὐπορίαν 
ἀφξογον, ἐὰν δὲ οὐχ ἔστι τοιαύτη, τὴ» ur ἰδίαν σου 
xgi φίλην χώραν οὐχ ἐρημώσεις, πολλὰ δὲ ὅμως καὶ 9080 
ἀπὸ τῆς πολεμίας, εἰ καὶ μὴ λιπαρά ἔστι», εὑρήσεις 

εἰς χρεία» τοῦ ὑπὸ σὲ στρατοῦ καὶ ἀγαγκαῖα. 
94A ig Er δὲ τῇ πολεμίᾳ γῇ ui αφίῃς τοὺς στρατιώτας 

ἀτάκτως φεέρεσδαιν πρὸς τὰς ὠφελείας. πτολλᾶκις γὰρ 

2580- 2581. ακίνδυνα ἐστι W || 2581. ἐστι] ἢ P, V || οὐκείας] ἰδίας A P,V || 

2582. ἐστι» W, ἐστὶν A, ἢ P, V || δαψελὴς καὶ omm. A P,V || 2584. ουκέστιν W || 

ἔστι] ἢ P,V || oo. AP, V || 2586. Au. ἐστιν] πλουσία ἐστὶν A. P,V || 2587. 0200€ 

W A || ἀναγκαία P,V || 2588. ἀφήσεις A, ἀφήσῃς P,V || 2589. oq.] ἁρπαγὰς 

A.P,V; in mge cod. W legitur: πρὸς κουρας (— curas), προς συναγωγὴν τῶν χρειων. 

ἐναντέων, dq' ἧς ἀποκινήσεις, xci ἔμβαινε slg τὴν πολεμίαν. xai γάρ, ἂν ὑπάρχῃ ἣ 
, Ὶ , M» , c - 2! ' M 2 , A 2 A ? πολεμία πλουσία καὶ ἔχῃ καρπούς, εὑρεῖν ἔχεις τροφὰς χαὶ εὐπορίαν πολλήν. εἰ δὲ οὐκ 

ἔστι τοιαύτη ἡ πολεμία, τὴν μὲν ἡμετέραν xai τὴν ὑπήκοον ἡμῶν χώραν τέως οὖκ ἐρημώ- 

». 80. Meurs. getg. εἰς δὲ τὴν πολεμίαν εἰσερχόμενος, κἂν οὖχ ὑπάρχῃ | τοιαύτη λιπαρὰ καὶ πλουσία, oos 
ὅμως εὑρεῖν ἔχεις πολλὰ εἰς χρείαν τοῦ στρατοῦ σου. 

603, Θ04, οὖκ ἐστὶ p|| 604, γώραν post ἡμετέραν exhibet C || 605, οὖκ p || ὑπάρχει C. 
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συμγροραὶ καν τοῖς TOLOIOÓE qyrOovrGA* -τολλάπις γὰρ AX ESTIS 

GÓrrée οἱ πολέμιοι... . . πολλοὺς διέρξϑειραν. 
Onas. Strat. Cap. VL 14. ρροντιζέτω δὲ περί τε ἀγορᾶς καὶ τῆς 

τῶν CusóQur καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ Ξξόλατταν παραποιιπῆς, ir 
ἀκινθύγου τῆς παρουσίας σρίσιν οὔσης ἀύκνως παρακομίζωσι τὸν εἷς 

τὶ ἐπιτήδεια φόρτον. 
Onas. Strat. Cap. VII. 1. Ἡπειδαν, à 

) ΒΕ Wd i - ,ἢ * 

nro: δια στεγῶν u£AA 

CONSTITUTIO IX. 

ἐπιβουλευόμενοι παρὰ TOY £y23Q0rT μεγάλας βλάβας 
ὑπομεγοῦσι:. 

c "s ὧν 4705 - e - ες - - 

26. Φρογτίσεις δὲ €» τῇ ἰδίᾳ y7 ὁδοιπορῶν σὺ» τῷ 25. 
» 2) - 3 - 

στρατεύματι τῆς T€ ἀγορᾶς καὶ ξιιπορείας κατά TC γῆν, 
: « P] - 

&L. τύχοι, καὶ χατὰ ϑαλαῦσαν, ἵνα ἀκινδύνου. τῆς 
5 - ᾽ 3r VS d 

παρουσίας αὐτοῖς οὔσης ἀόχγως καὶ ἀφόϑδως χομίζωσι 
EJ j 

τὸ» εἰς τὰ ἐπιτήδεια φόρτον. 
[π᾿ 2 N 3! 1 I , - 

21. Or ἃ» δὲ' διὰ στεγῶ» τόπων μέλλῃς “οιεῖσξαι 

2591. ὑπομένουσιν A, ὑπομένουσι P, V ; cf. XII, 35 || 2598, ἐμπορίας A P, V | 

2594. τύχη APB,V || κατὰ omm. P,V || 2595. Pro αὐτοῖς οὔσης AP,V οὔσης 

τοῖς πραγματευταῖς habent || χομίζωσι P, V, κομίζωσι,ν A, κομίζουσι MW || 

2596. τὰς χρείας ἐν τῷ στρατῷ A P,V || 2597. 8. 27.] Cff. , Inedita Tactica Leonis* 

c. XLIX, 6: Διὰ στενῶν μὲν oov καὶ δυσδιεξόδων τόπων ἐς τὴν πολεμίαν γῆν 

ἐμβαλὼν Ó στρατηγὸς μὴ πρότερον τῶν τούτων ἀπέστω τὸ σύνολον, πρὶν ἂν τῷ 

πεζικῷ στρατῷ κατοχυρώσειεν ἑαυτὸν καὶ OU αὐτῶν τοὺς ἐπικαίρους ἐν ταῖς 

οἵ λὴ cg) P , "RU. ὑπ ; Koi SE 3C e d τας -n , " 
25. πλὴν μὴ ἀφίῃς τοὺς στρατιώτας εἰς rhv πολεμίαν γῆν, tre ἀτάκτως ἐχβαίνωσεν 

- 44 ] ' Ξ , - € 
εἰς χοῦρσα. πολλάκις γὰρ ἐπιβουλεύονται παρὰ τῶν ex pov. χαὶ μεγάλας ὑπομένουσι βλάβας. 

Ὁ -- ^ - Ὁ Ν € , 

96. ὅταν δὲ περιπατῆς “ιετὰ τοῦ || GrowroD εἰς τὴν ἡμετέραν χώραν, φρόντιζε, ἵνα 5 49 ὁ . i * 3 yb et, 
Hv ^ ^ , , ^ 5 * , M , M - t - 

ἔρχωνται πραγματευταὶ καὶ φέρωσι χρείας πρὸς ἀγορὰν εἰς τὸν στρατύν, xci τῆς ξηρᾶς 
2 δ: ] - » Ἢ :] » 

x«i τὴς ϑαλάσσης, ὅταν εἰς παραϊἱ)αλασσίαν περιπατῇς, εἰ ἄρα καὶ οὐχ ἔχουσε züvOvror 

ἀπὸ τῶν πολεμίων οἱ τοιοῦτοι πραγματευταί. 

27. ὅταν δὲ μέλλης διαβαίνειν πετὰ τοῦ στρατοῦ εἰς ὀρεινοὺς τύπους χαὶ στενοὺς χαὶ 2f. 

610. ἀγορὰς p. 

36. 

c. 1241 Lami, 



[p. 104. M.] 27. 
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-- E / 1 » ] ῬῊ - ^ T9) v LER » 

ποιεῖσξιαι τὴν» πάροδον m Oc ορεινῆς καὶ δυσβάτου χώρας ἀγει» 
A ) - , , , - , 

σὸν στρατόν, αἀγαγχκαῖον προεχπέμτοντά Ti μέρος τὴς: δυνάμεως 
. , / € . i] i - - 7 

προχοαταλαμβόάνεσξαι τάς τὲ ὑπερβθολας καὶ τὰς τῶν στεγῶν παρύ- 

δοὺς, uj φξάσαττες οἱ πολέμιοι χαὶ χαταστάντες ἑπὶ τῶν ἄκρων 2r ( * 
" A - Ἁ - 

χωλύσωσιν τὴν διεχβολὴν» ποιεῖίσξαι. 
A ) ) N 7 C ἊΝ ) N , ' , «y 

2. τὸ δ᾽ αὐτὸ περρογτίσξω, καὶ αὐτὸς δεδίη πολεμίων εἰσβολη). 

CONSTITUTIO IX. 

3 ^ . 5 - : / - 

τὴ» πάροδον ἢ διὰ ὁρειγὴς xoi δυσθάτοι χώρας -τολε- 
, 3 - 

«ἰας παράγειν τὸ; στρατόν, ἀγαγχαῖο» TTQOCXSTÉUSTELY 
σὲ μέρος τι τοῦ στρατεύματος καὶ προχαταλαμιβά- 

, E Li LE - 4 d 

γέεσξαι τὰς ὑπερϑάσεις καὶ τὰς TOT στεγῶν παρόδους 
» . ONE TI cr A " 

ἤγουν» τὰς λεγομέγας χλεισούρας, ἵγα μὴ φἧάσαντες οἱ 
mA , 3 - JA y - - 

πολέμιοι καὶ σταξέγτες ἐπὶ TOY (xQor ἢ TOT στεγῶν 
κωλύσωσί» σὲ τὴν διάθασι» ποιήσασξαι ἢ κίγδυγον Oui 
τῆς στεγοπορίας ἐπαγαγεῖν» τῷ στρατεύματι. 

r VN 3 ^ t Ji33 » - 

| 98. Τὸ δὲ αὐτὸ φρόντιζε καὶ OT ἃ» αὐτὸς «τεῷό- 

ϑησαι πολεμίῳ» εἰσϑολὴ; εἰς Tur ἰδίαν» χώραν, ἵγα 

δυσχωρίαις προκαταλήψοιτο τύπους. || ποιῆσϑαι IM. || 2598. Post δυσβάτου inse- 

runt τόπου AP,V || 2598. 2599. πολεμίας χώρας A P,V || 2599. zoocza&uncu' 

AP, προἐκπέμπειν V, παρεκπέμπειν MW || 2600. τί WP,V || 2602. φϑάσαν- 

τὲς] προλαβόντες A.P,V || 2604. κωλύσωσί A.P,V || 2604—2605. τῷ στρατεύματι 

ἐπαγάγωσι διὰ (δια ΑἹ τὴν τοῦ τόπου στενότητα A P,V || 2606. 2607. Omisso 

πεφρόβησαι A P,V post χώραν exhibent προσδοκᾶς. 

d - , - 5 t , , » - m 

δύσχολον χώραν, ἄναγχαϊόν ἐστιν, ἵνα προπέμπῃς μέρος ἐχ τοῦ στρατεύματος χαὶ χρατῇς 
ν bj Ej id J ^ -Ξ € à - M LI Ἐκ ΕΑ δ. Ὁ ΟΝ UE AST : a 

τὰ ὑπερβασίδια χαὶ τὰς κλεισούρας πρὺς τὸ μὴ προλαεῖν' τοὺς πολεμίους χαὶ σταϑῆναι 
, » ] , y , c - E ν 

εἰς τὰ (xou χαὶ εἰς τὰ Orsroucrce, καὶ ἢ κωλύσωσέ σὲ πάντως, να διαβῇς, ἢ χκένδυνος 
? ^ , 

εἰς τὸν στρατύν σου γένηται. 

28. τὸ δ᾽ αὐτὸ ἵνα ποιῃς xci ὅταν ἔχης φύβον καὶ ὑποπτεύῃς ἐλίλεῖν» πολεμίους εἰς 

τὴν ἡμετέραν χώραν, καὶ προαποστέλλῃς στρατὸν χαὶ χράτῆς τὰ στενώματα καὶ ἢ κωλύῃς 

614. ἀναγκαῖον ἐστὶν C || 615. ὑπεοπασίδια p || 616, -σι σὲ C. 

92600 

2605 

615 
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Onas. Strat. Cap. VI. [Περὶ τοῦ ἄγειν ἐν τάξεν τὸ 
᾿ς ΄ 2 , WA 1 , e » Lr 2. 

στρατόπεδον)ἅ]. 1. cro δὲ τὸ στράτευμα πᾶν ἕν τάξει, κἂν 
πε 2... Jis quu Stew - c eu n 

“μήπω μέλλῃ συμθάλλει», ἀλλα Ou μακρᾶς 0000 *:mogebeoSot καὶ 
XU - € € ) / - D 7 M 2 - Ἢ / 

πολλῶν ἡμερῶν ἀνύειν" πορείαν, καὶ ἕν τῇ γιλίᾳ καὶ ἔν τῇ πολεμίᾳ" 
n 3 e TOU (5j ^ ΡΞ Y , 7 ἧς, 

διά μὲν τῆς γιλίας, ἵν ἐπδίζηται τὰ Bcc puévew ἕν τάξει 
- c / 

καὶ συμ ρυλάττειν τοὺς ἰδίους λόχους καὶ ἕπεσξαι τοῖς ἡγεμύσιν, 

διὰ δὲ τῆς πολεμίας πρὸς Tac ἐξαίφνης ἐπιβουλὰς γιγνομένας, ira. 

CONSTITUTIO IX. 

σροκαταλάβης τὰ στεγὰ τῆς ὁδοῦ xci χωλύίσης TOT 

πολεμίων τὴ» εἴσοδον» διά τιγὸς ἀποστελλομέγου στρατοῦ 
610 ἢ χακῶς διαξήσεις αὐτοὺς δ᾽ τῇ TOT στεγῶν διόδῳ. 

29. | Τὰ» δὲ διὰ μακρᾶς ὅδοῦ μέλλῃς πορεύξσξαι 38. e. 756. 

καὶ πολλῶν ἡμερῶν» διαγύει» πορείαν καὶ ὃν τῇ ἰδίᾳ 
χώρᾳ xa cr ΤΊ πολεμίᾳ, Qua uer τῆς ἰδίας χώρας 

tra ἑξίζης τι στρατεύματα uérewyr. ὃν τάξει xo Gvu- 
ans gro λάττει} τοὺς UNE λόχους ἤγουν τοὺς ὀρδίγους τὴς 

τάξεως καὶ ἀκολουξεῖν τοῖς ἄρχουσι», (ra xai er Τῇ 

πολεμίᾳ πρὸς τάς, ὡς εἰκός, yurouérac ἐξαίφνης ἔπι- 

2610. ἢ] Meursius «ci voluit || διαϑήσεις ; cf. XL, 1 et Preuschem p. 530, 

vs. 48 || παρόδῳ A P,V || 2612. διανύειν πορείαν] ὁδὸν περιπατεῖ A.P,V || 

2014. μένειν ἐν τάξει] ἐν τάξει (ἐντάξει P, V). περιπατεῖν AP,V || 2614. 2615. 

φυλάττειν P, V || 2617. γενομένας A. 

» CET! yu» E ' “ὦ : D ς δ, ^ - * 
αὐτοὺς τελείως ἀπὸ TOU μὴ εἰσελ ἡ) εῖν εἰς τὴν χώραν ἡμῶν ἢ χαταπολεμῃς αὐτοὺς εἰς τὰ ΓΞ 

τοικῦτα στενώματα. 

29. ἂν δὲ μέλλῃς ὑπάγειν μαχρὰν ὁδὸν χαὶ περιπατεῖν πολλὰς ἡμέρας, xci εἰς τὴν 

ἡμετέραν χώραν καὶ εἰς τὴν πολεμίαν ἕνα συνεδίζῃς τὰ στρατεύματα, ὕπως περιπατῶσιν 

ἐν τάξει, χαὶ φυλάττειν τοὺς ὀρδένους τῆς συντάξεως αὐτῶν καὶ ἀκολου δεῖν τοῖς &oyovotr | — fol 19' 
à 3 lm e ' , * , v Me € tor s t - D : ^ t H 
626 αὑτῶν, trc χαν ἕξις τὴν πολεμίαν, εἰπεὲρ ἐλύϑϑωσε πολέμιοι, μὴ ἁορυβῆται 0 Oro«roc χαὶι 

623. 624, Verba περιπατῶσιν Zr in C ita scripta, ut. pro περιπατῶσι ger] possint. legi. 

29* 
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uu, ὃν ὀξεῖ καιρῷ ξορυθούμενοι καὶ ÉaraSéorrec καὶ ἄλλοι πρὸς 
ἄλλους δερόμενον μηδὲν μὲν αἀτύσωσι Ῥξασδέντες, πολλὰ δὲ καὶ 

δεινὰ πάξωσιν, ἀλλ᾿ ἅμα καὶ εἷς πορείαν ὠσιν ἐπιδέξιοι καὶ εἴς 

μάχην ευτρεστεῖς, ἔχοντες καὶ τὸ σύνϑημα καὶ ἀλλήλους ἕν τάξει 
ϑλέποντες. 2. συστέλλει» δὲ πειράσξω τὴν πορείαν τοῦ στρατεύ- 

ματος, ὡς ἔνι μάλιστα, πρὸς OAÉyor, καὶ διὰ τοιούτων, ἂν δυνατὸν 

CONSTITUTIO IX. 

3e/ : 5 3 - n cy 

ϑουλὰς μὴ er απρόῳφ χαιρῷ καὶ ὀξέως emiyuwoucro 
ϑορυβοῦνται xal ἐσπιτρέχωσι καὶ ἄλλοι πρὸς ἄλλους 
Φέρωγται, xoi διὰ τοῦτο μηδὲν μὲ» ϑοηξεῖν δύγαγται, ww 

- N ΔΝ N » N UP - 5 » ' CON - “ 

σολλὰ δὲ χακὰ n καὶ Ou ἑαυτῶν ἢ xoi διὰ TOY πολε- 
- 3442 1 - 39 » - 3 « 

“ίων πάξωσιν, ἀλλ᾽ ἵνα διὰὼ τοῦ ἐξισμοῦ τῆς εὐταξίας 
3 9 Js 5 y 

καὶ εἰς πορεία» ὦσι» ἐπιδέξιοι καὶ εἰς μάχην ευτρε- 
- SE B 2 t 

πισμέγοι, ἔχοντες καὶ Onueiór τι xoi ἀλλήλους €r τάξει 
βλέστογτες. 9695 

* ͵ A b] 

39. 80. Tür δὲ πορείαν τοῦ στρατεύματος Ολίγην 
ποιεῖσξαί σὲ δεῖ, χαὶ διὰ τοιούτω᾽ χωρίων» διαθίβαζε 

2618. ἐπιγεγομένω P, || 2619. ϑορυ ῶνται AP, V || ἐπιτρέχουσιν W, ἐπιτρέ- 

χουσι M. || 2620. φέρονται MW P, V || δύνωνται AP, V || 2623. εἰσὶν MW A || 

2623. 2624. εὐτρεπισμένοι)] ἕτοιμοι A P,V || 2624. σημεῖον τι MW || 2627. 

ποιεῖσϑαι WP,V || z.] τόπων AP, V. 

τρέχωσιν ἄλλοι πρὸς ἄλλους καὶ παραβάλωσι τὴν σύνταξιν αὐτῶν. ix τούτου γὰρ οὐ 

p. 31. Meurs, μόνον οὐδὲν δύνανται βοηϑεῖν ἀλλήλοις, ἀλλὰ καὶ πολλὰ χακὰ πάσχωσιν || οὗ μόνον δι᾿ 
€ E 21 J ' NUN E ᾿ » V t 2 ^ 2 - N L4 
ἑαυτῶν, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν πολεμίων. ἂν δὲ συντάξῃς αὐτοὺς τοῦ περιπατεῖν μετὰ τάξεως, 
354 τὸν 197 ' ^ , Mt ES TT Ἢ " ce » EUN : ^S; EN 

εἰσὶ καὶ εἰς τὴν ὁδὸν ἐπιδέξιοι χαὶ εἰς τὸν πόλεμον ἕτοιμοι, ἔχοντες χαὶ σημάδιόν τι χαὶ 
; : ; 

βλέποντες πρὺς ἀλλήλους. 630 

90. rjv δὲ ὁδὸν τοῦ στρατοῦ ἵνα ποιῇς ὀλέγην, καὶ εἰς τοιούτους τύπους διαβέθαζε 

τὰς παραταγάς, εἰς οἣς οὐ συντρέϑονται χαὶ στενοχωροῦνται. ὀφείλουσε γὰρ ἔχειν πλάτος 

620, παραλάβωσε Cp || 629. -ov τὶ C || 680, παραλλήλους p. 
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qj, χωρίων ἀγέτω τὰς τάξεις, ὁ ὧν οὐχ ἂν ἐχϑλιθόμεναι στεναὶ 

καὶ οὐκ ἔχουσαι πλάτος ἕχ πλευρᾶς ἐπὶ μήκιστον ÉraSeier: 8. καὶ 

γὰρ εὐπταξέστεραι γίγνονται πρὸς τις αἱρνιδίους τῶν πολεμίων 
ἑπιρανείας. αἱ τοιαῦται καὶ ἥκιστα δραστήριοι" ἄν τε γάρ Optot 

κατὰ μέτωπον ὑπαντήσωσιν οἱ πολέμιοι πλατύτεροι τεταγμένοι, 

ῥᾳδίως αὐτοὺς τρέπονται, χαδάπερ οἱ τοὺς ἐπὶ κέρως ὄντας ἐν ταῖς 

CONSTITUTIO IX. 

τας τάξεις, δι᾿ ὧν οὐ ΟΌΥΣ σλιβήσογται, οὐκ ἔχουσαι 
πλάτος, ὥστε ἐχ πλευρᾶς ἐπὶ tog ἐχταξήγαι. εὐ ξστι- 

26) σούλευτοι γὰρ yiror ται πρὸς τὰς αἰφνιδίους τῶν πολε- 
πίω» ἐπιφανείας | αἱ τοιαῦται xal (ἄλλον οὐκ ἔχουσαι [p vs.) 
τὸ δραστήριογ. 

81. War γὰρ αὐτοῖς ἀπὸ ἔμπροσξεν ἀπαγτήσωσι» 80. 
OL πολέμιον πλατύτεροι τεταγμένοι, εὐκόλως αὐτοὺς 

ss τρέπογται, χκαπάστερ οἱ ἐπὶ τῆς μάχης αὐτῆς εὐχαίρως 
κυκλοῦντες τοὺς (ἐστὶ χέρως) éravríovg. 

2680. προστασαιφνηδίους W || 2631—2632. Pro μᾶλλον. . . . δραστήριον 

AP,V ἀνενέργητοι habent || Ad οὐκ ἔχουσαι hoc scholium extat in mge 

cod.-ig W: ἤγουν διατὰ στενωματα οὐκέχουσι ro κατὰ τῶν ἐχϑρῶν ἐνεργεῖν || 

2635. τρέπονται] κυκλώσαντες τρέπουσιν A P,V || 2685. ἐπὲ κέρως ex Onasandro 

inserui habentibus A P,V τὸ τῶν ἐναντίων κέρας κυκλοῦντες. 

πρὺς τὸ δύνασϑαι ἐξαπλωϑῆναι τὰς πλευρὰς αὐτῶν εἰς μῆχος καὶ γένηται τὸ μέτωπον 

αὐτῶν περισσότερον. τοῦτο γὰρ μεγάλα βλάπτῃ τὸ περιπατεῖν τὰς παραταγὰς εἰς στενοὺς 

ex» τύπους, εἰς οὺς οὐ δύνανται ἁπλῶσαι τὰς παραταγὰς αὐτῶν, καὶ dvevégygrot γίνωνται, 
ἂν ἄρα καὶ φανῶσιν ἐξαίφνης πολέμιοι. 

31. χαὶ γὰρ ἂν ἀπαντήσωσιν αὐτοῖς ἀπὸ τῶν ἔμπροσϑεν οἱ πολέμιοι εὺρυ χωρότερα 
παρατεταγμένοι, εὐκόλως αὐτοὺς κυχλώσαντες τρέπωσιν, ὥσπερ ποιοῦσιν εἰς τὸν πόλεμον 

οἱ ὕπερχερασταί, κυχλοῦντες τὸ ἄκρον τῆς παραταγῆς τῶν πολεμίων. 

033. πρὸς om. p || 034. βλάπτει C || 635. γίνονται C || 636. φαίνωσιν p || 838. τρέπουσεν C. 



Di 

32. 
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» 7 . , ' , ' Wy 7j . I 5 

LE ES XUZÁOULLCYOL, (KT T€ XUTU. 4“{0}}} Τ1.} δυνάμει ex πλξορας CSLL— 

Ba. noL, ταχὺ διέσπασαν αὐτῶν τὴν πορείαν καὶ διέκοψαν -- ἔἐπιστρε- 
iirror γὰρ αὐτῶν εἷς ράλαγγα πρὸς ἄμοναν aos ene ἡ μάχη γίγνεται 
καὶ οὐκ ἔχοισα θάξος,, ἐών τε τοῖς κατύπιν, ἡ) κατὰ νώτου μάχη 

7 - ET i 2," ς , ) » /rv 

ὁμοίως καὶ agogiari ποιεῖται ror ὀλεξρον ὡσαύτως οὐκ ἔχουσα βάξος, 
^ 9 . - ; da 7 : " c » A ait. : ἊΣ 

xar ἐπιστρέψαι δὲ τολμήσωσιν εἷς LCTOTOT, ἢ αὐτὴ γίγνεται μάχη 
- - /, ΄ V N ) i] ͵ 

τοῖς ἕν τῇ πρωτοπορείᾳ τεταγμέγοις" ταχὺ γάρ αὐτοὺς περιοστήσογται. 

CONSTITUTIO IX. 

35^ d , N 3) E - 

32. Kar δὲ κατὰ μέσῃ» vir δύναμιν 6x πλευράς 
. : » 2] - ! Y ἐπιβάλοωσι, ταχὺ ÜLLOTOOLY αὐτῶν TNT πορείαν» xal δια- 
XOSPTOUOUP. £p. yag. ἐπιστρειρῶσι πρὸς. Φαλαγγος ΟΣ 
C «e - CLE 7.- ΤΕΣ RC 4 M € 14 

000t2090UrT&G, ὥστε αγτιπαρατάξασξαι, ασξέγης ἢ Un 
2 / 

γίγνεται xoi οὐχ ἔχουσα πάχος. 

33. ᾿Εὰν δὲ ἀπὸ ὄπισπεν ἐπιφατῶσι, προγαγὴς γίγεται 
ὁ ὄλεσρος ὁμοίως τοῖς ἔν τῷ ἔμττροσχ εν τῆς πορείας q6- 

ταγμέργοις. 

2638. ἐπιθάλωσιν W, ἐφορμήσωσιν A, ἐφορμήσωσι P, ἐφορμίσωσι V || 

OucrGciw] διακόπτουσιν A P, V || 26388—2689. καὶ διακόπτουσιν omm. AP,V || 

2640. Post ἀντιπαρατάξασϑαι A P,V inserunt: τοῖς éx πλαγίου ἐπερχομένοις || 
2641. Pro καὶ οὐκ ἔχουσα πάχος A V διὰ τὸ λεπτὴν εἶναι τὴν παράταξιν καὶ 

βάϑος μὴ ἔχειν habent; P, idem habet exeeptis verbis "άϑος μὴ ἔχειν || πάχος] 
quoad sensum, idem dieit Onasander; cf. XII 40 || 2642. P, om. verba 

FEày .... γίνεται || ἐπιφαγῶσιν W A. || 2643. omm. MW A. 

90 

τὴν ὁδύν. καὶ γὰρ ἂν ἐπιστραφῇ τὴν ὁδὸν ταύτην ὁ στρατύς, ἣν ἔτι περιπατεῖ, πρὺς τὸ 

παρατάξαι χαὶ πολειιῆσαι πρὸς τοὺς ἐλϑόντας ix πλαγίου, οὐχ ἔχει πάχος ἣ παραταγὴ, 
» 3 

x«i ἔστιν GObveroc. 

88, ἂν δὲ ὄπισϑ' jcw οἱ ἐχϑροίΐ, φανερὰ γίνεται ὁμοίως ἣ κατάλυσις, ὥσπερ ἂν δὲ ὄπισϑεν φανῶσιν ot ἐχϑροί, φανερὰ γίνεται ὁμοίως ἣ κατάλυσις, ὥσπερ 
εἴπομεν, καὶ ἂν ἅπαντήσωσιν ἀπὸ τῶν ἔπιπροσϑεν ἐχϑροί, οὕτω γένεται. 

641, fr] ὥς Cp; cf. S. 19. || 643. καὶ ἐστὶν p || 644. ἂν] εἰ C p || ὁμοίως ὥς p. 

* » j, 2 , - , N "ἢ : 92. χαὶ πάλιν ἂν ἐπιπέσωσιν 2x πλαγίου εἰς τὴν μέσην αὐτῶν, τα χέως διακόπτουσι 

2040 

645 
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4. συμβαίνει δὲ καὶ τὰς παραβοηδείας δυσχερεῖς καὶ ἀπράκτους 

γίγνεσξαι" τῶν γὰὼρ ἀπὸ τῆς οὐραγίας τοῖς εἷς τὴν» πρωτοπορείαν 
Boviousror. βοηξεῖν ἢ τῶν πρώτων τοῖς κατόπιν βραδεῖα ἡ cgi 
καὶ οὐ κατιὶ χαιρὺν γίγνεται, διὰ πολλῶν, ὧν ὑστεροῦσιν ἢ προὴη- 

γοῦνται, σταδίων ἰέναι προξομουμένων. 5. ἡ δὲ συνεσταλιένη πορεία 
M ^ D * E - : a *)* fe. * rS e c V ) e 

ZU TCTOG/yOTOS 1j Un EE eT4OGLLU I] S ἐς  qOVYTO. XU tQ0T €ULUET α- 

CONSTITUTIO IX. 

x5 94. Συμβαίνει δὲ καί, ékr τις παραβοήδϑεια γένηται, a3. 
δυσχερὴ χαὶ ἄπρακτον αὐτὴν γεγέσξαι. τῶν γὰρ ἀπὸ 
ὄπισϑεν τοῖς ἔμσπροσπδεν βουλομένων βοηδεῖν ἢ καὶ 
πάλι» τῶν ἔμιστροσδεν τοῖς εἰς τὸ ὄπισπεν, βραδεῖα ἢ 
ἔλευσις καὶ οὐ κατὰ καιρὸν δύταται γίγεσδπαι. 

x» ϑθύ, 4| δὲ συγεσταλμιξγη πορεία xl τετράγωνος, ἢ 84. 
παραμήκης μέγ, ui aro δὲ τοῦτο ἔχουσα TO σχῆμα, 
ἀλλὰ σύμμετρον, εἰς πάντα χαιρὸ»ν [ὀφέλιμός] ἐστι καὶ 
εὐμεταχείριστος xad ἀσγαλής. 

2645. παρὰ βοήϑειαν P,V || 2646. δυσχερῆ καὶ omm. AP,V || αὐτὴν 

γενέσϑαι) αὐτὸν εἶναι καὶ ἀνενέργητον A.P,V || 2647. τοῖς] τῶν M || καὶ omm. 

MW || 2648. βραδεία P,V || 2649. Pro verbis χαὲὶ o? .. .. γίνεσϑαι A P,V 
habent: καὶ οὐκ ἐν τῶ ἁρμόζοντι καιρῶ διὰ (δια ΑἹ τὸ ἐπιπολὺ (ἐπὶ πολὺ A) 

ἐπεκταϑῆναι τὴν παράταξιν ὥσπερ εἴρηται || 2650. ἡ] ἢ AP,V || 2652. Loco 

vocabuli ὠφέλιμος spatium in MW; habet Meursii codex || χρήσιμός ἐστι 
(-ος ἐστὲ P, V) AP,V || ἔστιν M, ἐστιν W || 2653. εὐμετακίνητος AP, V. 

934. συμβαίνει δέ καί, ἂν ϑέλωσι ceoeponügcei τινες, οὗ δύνανται ἐνεργῆσαέ rt. 

βραδύνουσι γὰρ οἱ ἔμπροσϑεν, ἕως οὗ στραφῶσι πρὸς βοήϑειαν τῶν ὄπισϑεν. 

8ὅ. ὅταν δὲ περιπατῇ συνεσφιγμένος καὶ τετράγωνος ὁ στρατός, ἢ ἵνα ἔχῃ τὸ πάχος 

ὀλέγῳ περισσότερον, πλὴν ἵνα μὴ ἔχῃ πολὺ περισσότερον, ὥλλὰ σύμμετρον, εὐμετακένητός 

os) ἔστε πάντοτε χαὶ ἀσιραλής. 

640, -σαι τινὲς C p || -9« τί C, 



[p. 106. M.] 

36. 

p. 22. Meurs. 

c. 1244 Lami. 

252 

χείριστός ἐστι xol cogn. ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ συνέβη τι τοιοῦτον 
ἔκ τῶν ἐχτει) μένων στρατευμάτων, ὥστε laria καὶ πτοίωας ἀμφι- 

δόξους ἐμπίπτειν" ἑνίοτε γάρ οἱ πρῶτοι καταβεβηκότες ἐξ ὀρειγῶν 

εἰς ψιλὰ καὶ ἐπίπεδα χωρία (ξεασάμενοι τοὺς κατόπιν ἐπικαταβαί- 
γοντας) ἔδοξαν εἶγαι πολεμίων égodor, ὥστε ᾿᾿σπεῖσαι προσβάλλειν 

ὡς ἐχϑροῖς, τινες δὲ καὶ εἷς χεῖρας ἐλϑεῖν ἤδη. 6. λαμβανέτω δὲ 

CONSTITUTIO IX. 

36. Ἐὰν γὰρ εἰς πάγυ στεροὺς τόπους διαβαίνῃ τὸ 

στράτευμα ἐπιπολὺ λεπττυγομέγης καὶ ἑπεχτειγομέγης 
es 9 A o ^ 27 ΠΡ ^ * N ὌΝ 2 “τι Pp ^ 3 , τῆς παροαταξεῶς, στολλάκις χαὶ £&bg ἀμφιβολιᾶας  eusti- 

3 » 2 3 9 - 

πτουσι, OT QY οἱ πρῶτοι χαταβάγτες (0 ὀρειγῶν 
2) / wt 3 Ξεὶ 

τόπον εἰς ἐπίπεδα χωρία (Ξεασάμεγοι γὰρ τοὺς ὀπίσω 
ἃ SE 53 3 

ἐπιίκατο)ϑαίγογτάς) ἔδοξα» εἴγαι πολεμίων; ἐπέλευσιν», 
€ - «mut 9 " SM 

ὥστε σπεῦσαι προσϑάλιλει» ὡς &ySpolg, τινὰς δὲ χαὶ εἰς 
Ὁ 2e: - 3 3. 

χεῖρας eASely κατ΄ ἀλλήλω» παρὰ μικρόν. 
δὰ —. J 

971. Μάμβανε δὲ xol τάττε TO τοὔῦλδον ὅλον, TV 

2654—-2656. Verba ἐὰν... παρατάξεως exciderunt ex archetypo codd. MW ; 

post πολλάκις librarii pro «i inseruerunt γὰρ || διαβαίνει P, || 2655. exi πολὺ V || 

2656. ἀμφιβολίαν A P,V || 2657. ὅτ᾽ àv-càv || 2658. εἰς ἐπίπεδα χωρία] εἰς ὁμαλοὺς 

τόπους AP,V || ϑεασάμενοι γὰρ] ϑεάσωνται A P,V || τοὺς ὀπίσω αὐτῶν AP,V || 

2659. ἐπικαταβαίνοντας ego, ἐπιβαίνοντας MW, κατερχομένους AP, V || ἔδοξαν 

γὰρ εἶναι A.P,V; postea inserunt πολλάκις || πολεμίαν M; cf. IX 40 || 2660. σπευσαι 

W, cf. IX. 64, σπουδάσαι A P4V || προσβάλλειν ego, προσβαλεῖν» codd. || 2662, τάσσε 

, N - , - ἡ 

96. ἐπειδή, ὅτε περιπατεῖ | παραταγὴ εἰς στεγοὺς || τύπους χαὶ οὗ χωρεῖται, ἀλλ᾽ 
E 4 p j 
ἐλεπτύνϑϑη πολύ, καὶ ὥσπερ ῥαδίως ἐμπίπτουσι πολλάχις καὶ εἰς ἀμφιβολίας, συμβαίνει 
᾿ν ^ - 1j n" M 2 - - "4 

δὲ τοὺς περιπατοῦντας ἕμπροσϑεν, ἵνα καταβῶσιν ἀπὸ ὀρεινῶν x«i ὑψηλῶν τόπων εἰς 

ἐπίπεδα xci ϑεωρῶσι τοὺς ὀπέσω ἐρχομένους καὶ νομίζωσιν, ὅτε εἰσὶ πολέμιοι, x«i ὁρμῶσι 

πολλάχις πρὺς αὐτούς, τινὲς δὲ παρ᾽ ὀλίγον καὶ εἰς χεῖρας ἦλϑον πρὸς ἀλλήλους. 

661. 652. ἀλλ᾽ ἐλεπτύνϑη ego, ἀλλὰ λεπτυνϑῆ Op || 652. ῥαδίως Meurs, δαδίση Cp || 654. ἐπεπέδια 

p || ϑεωροῦσι C || νομίζουσιν C || 655. παρ᾽ ὀλίγων p. 

2055 

2660 

655 
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Y / M ἘΝ UP Y ) ^ ce y 

τι» Φεραςείαν καὶ τὰ ὑποζύγια καὶ τὴν qua00xX6€vjv ἅτασαν ἕν 
- : , ᾿ , » e B V / ] AN / 

μέσῃ τῇ δυνάμει καὶ μη) χωρίς" ἂν δὲ μὴ τὰ κατόπιν» ἀσραλὴ πάνυ 
3 εἶ M ] / ] - 2 ᾿ D καὶ εἰρηναῖα rouézn, καὶ τὴν οὐραγίαν 6x τῶν ἑρρωμενεστάτων καὶ 

) / eed Y , XS TN Y 
αγϑρειοτάτων συγιστάσξω, μηδὲν διαγέρειν αὐτὴν olóueroc πρὸς τὰ 

3 5 - D 1 

T. προςτεμτέτω Ó ἱππεῖς τοὺς Üte- 
΄ δ € € / ^ uut [ees cr ) 2^ €« NA n 

Qeur]ooucrove τὰς 0006€, καὶ μάλισδ᾽, Or Gr ὑλώδεις καὶ 

συμβαίνοντα τῆς πρωτοπορείας. 

————————————————————————————— 

.CONSTITUTIO IX. 

τὲ δουλεία» καὶ τὰ 00 UU καὶ TIT (TOOXEUIT. GCTOOGY 
c» «ἔσῃ τῇ δυγάκιει. 

38. | ᾿καὰν δὲ x«i ἀπὸ ὄπισξεν ὑφορᾶσαι ἔφοδόν 2 
TiYOT, ττοίησον χαὶ τοὺς γωτοφύλακας ἰσχυροὺς ὁμοίως 

τῶν ἔμπροσξε» τεταγμένων Cr τῷ μετώπῳ τῆς πορείας, 

ὥστε μηδὲν διαρέρει» τοὺς Οπίσω τῶν ἔμπροσξε) πρὸς 
τὰ εἰχὸς συιιϑαίγογτα. 

89. ᾿“ποστείλης δὲ καί τινας χαβαλλαρίους, τοὺς 
“έλλογτας διερευγῆσαι τὰς ὁδούς, xol μάλιστα, 0T. ἀν 

A, χατὰ σὲ P,V || 2665. ὕφορασαι W, ὑφωρᾶσαι P,V; cf. Psaltes p. 209, 

Blass-Debrunner* p. 51 || 2665—2666. ἔξοδον τινῶν MW, ἔφοδον πολεμίων 

A.P,V || 2666. ὁμοίους W P, || 2667. τῶν] cf. Blass-Debrunner* p. 109; τοῖς 

Meursii codex; cf. VII 11, ΙΧ 33 || τεταγμένοις Meursii codex || 2668. μὴ 

δὲν W || 2668—2669. Pro πρὸς τὰ εἰχὸς συμβαίνοντα AP,V κατὰ δύναμιν 

habent || 2670. ἀποστείλεις M, ἀποστείλλεις W ; cf. Psaltes p. 245, n. || χαβαλ-- 

λαρίους τινὰς A P,V || 2671—2672. ὅτ᾽ ἂν δασείας διοδεύης ἐρημίας καὶ περι- 

κεκλεισμένας (περικεκλεισμένοις P, V) βουνοῖς ἢ ὄρεσι AP, V. 

87. τὸ δὲ τοῦλδον ὅλον, ot ὑπουργοὶ τοῦ στρατοῦ καὶ τὰ σαγμάρια καὶ ἡ ἀποσκευὴ | 

πᾶσα, ὀφείλουσι περιπατεῖν εἰς τὴν μέσην τῶν παραταγῶν. 

38. ἂν δὲ καὶ ἀπὸ τῶν mtcr ὑποπτεύῃς πολεμίους, ποέησον καὶ τοὺς ὀπισϑοφύλακας 
- 1j ^ , - - , [: 

ἰσχυροὺς ὁμοίως τῶν περιπατούντων ἔμπροσϑεν εἰς τὸ μέτωπον τῆς παραταγῆς, ἵνα. ὑπάρχῃ 
P ^ » TJ * 41 , 800 ὁμοία δύναμις καὶ ἔμπροσϑεν καὶ ὕπισϑεν διὰ τὰ πολλάχις συμβαίνοντα. 

x ^ » ^ ^ , - € 

39. ἵνα δ᾽ ἀποστείλῃς καὶ καβαλλαρίους τινάς, τοὺς μέλλοντας ἐρευνῆσαι τὴν ὁδόν, 

30 

38. 

fol. 12" 



39. 

384 

περικεχλεισμένας λόξοις ἐρημίας  Oretü* πολλάκις yup ἐνέδραι 

πολεμίων ὑποχαξέζονται, καὶ λαξοῦσαι pev ἔστι», Ὁτὲ TO 0ÁG 
/ - , , / «y xg N - .N , N 

dGerérQubar TOT üraürr(or πράγματα, UI λαξοῦσαι 0€ x. r. A. 8. yv 
n M ^ / A . M à € / t , 3, " τὰ ^ 3 ; "E 7 ὩΣ 5 

(Ur. γὰρ πεδιάδα καὶ uar ἢ πάντων ὁτρις xar τροεέρευλησσοςαι 
E x A: E ΡΣ ΤΟ ΣΤῚΣ ATTE RAIL S EIER emet ac καὶ γὰρ κονιορτὸς Gropceooueroc ἕξ ἡμέραν cuarvot ΤΊ} ΤΩ] 

5 4 » y M , ΄ ] ; M ᾿ M 

TOAECULOT épodor xui πυρὰ καιοιεγα rUxrOQ cTU00€CUOQY TQ VY CYyuc 
EP. ) / VN A y 7 Y tt E 2 ^u 2 

στρατοπεδείαν. 9, (Aero ὁὲ TG δυνάμεις, Lj ULL. or Uer exTO SCIT EG 

TQ ML 

CONSTITUTIO IX. 

ὑλώδεις καὶ περικεκλεισμέγας dovroig ἢ ὄρεσι διοδεύῃς 
ἐρημίας. πολλάκις γὰρ ἐγχρύμματα πολεμίων ὑὕποχαξ ἕ- 
ζογται xal λαξόγτα τάχα τὰ ὅλα πράγματα συγτρί- 
Jovot τῶν £rarcior. 

40. Τὴ» uir γὰρ πεδιάδα ynr οἱ πάγτων Ogizaduol 
περιβλεπόμεγοι εὐκόλως διερευγῶσι. xal γὰρ ὃν ἡμέρᾳ 
κονιορτὸς ἀγαφερόμεγος πολλάκις μηγύει τῇ" ἑσπτέλευσιν 
τῶν πολεμίων χαὶ πυρὰ χαιόμεγα γυχτὸς ὑπέλαμψε 
χαὶ ὑπέδειξε τοὺς πολεμίους. 

2672. διοδεύεις MW || 2678. 2674. ὑποκαῦ ἔζονται ego ex Onasandro, Za 

JéCovvou (exiz. W) codd. || 2674. 2675. ovvroí[ovow A. || 2675. τῶν ἐναντίων omm. 

AP,V|| 2076. Pro Τὴν .... γῆν AP,V τοὺς μὲν ὁμαλοὺς xai δένδρα μὴ ἔχον- 

τὰς τόπους exhibent || πεδίαδα "W || 2677. περιβλέπουσι (-σιν A) A P,V omissis 

verbis εὐκόλως διερ. || διερευνῶσιν W || 2679. xotouéri A.P,V || ἐπέλαμψε P, V. 

i , €r a , * " » C, Ἢ ^ RI 9. E ' » i κατεξαίρετον, ὅταν περιπατῇς εἰς τόπους ἐρήμους, ἔχοντας δάση καὶ ἔνϑεν xai ἐχεῖϑεν 
ϑουνοὺς ἢ ὄρη. καϑέζονται γὰρ ἐχεῖ πολλάχες ἐγχρύμματα πολεμίων καὶ λανϑιάνουσι καὶ 
συντρίβουσι τὰ πράγματα. 

40. x«i γὰρ τοὺς πεδενοὺς τύπους OL πάντων ὀφρϑαλμοὶ περιβλέποντες εὐχύλως 

ἐρευνῶσιν, ἐπειδὴ τὴν ἡμέραν ϑεωροῦσι πολλάκις χονιορτύόν, καί νοοῦσιν, ὅτε ἔρχονται 

πολέμιοι, χαὶ τὴν νύκτα πάλιν ἡλέπουσι καὶ νοοῦσιν, ὕτέ εἶσι πολέμιοι ὁμοίως. 

802, κατ᾽ ἐξαίρετον p || δάσην C || 666. ὀφϑαλμοὶ πάντων Cp || 661. ὅτε εἰσὶ C p. 

2675 

2080 
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“άχην, με ἡμέραν, ἐὰν δὲ ἐπείγηταί τι parer συντομώτερον, εἶ 

«σγαλὲς εἶγαι rou Cor, καὶ νύχτωρ᾽ (uL OY δὲ κρίνειν ἅμα TQ οὐν- 

O0mTOr γενέσσαι τοῖς πολεμίοις EU SU c τὰ πράγματα διὰ μάχης ογχολ ! 

προΐτω καὶ uj πολλὴν ἀγυέτω" πολλάκις γὰρ πρὸ τῶν κινθύγων ὁ 

κότος ἐδαςτάγτησε τι)» (RUIT τῶν σωμάτων. 

CONSTITUTIO IX. 

3 ' 9 2 5 

41. Καὶ &àr uér oU μέλλῃς ἐκτάσσει» εἰς μάχη» τὰς 
: , 2 El , 2 SY ) ! 

δυγάμεις, ἀγε αὐτὰς δ᾽ ἡμέρᾳ μότον. &Xr δὲ ἐπείγεσαι 

καὶ σπουδάζης φάγει» συντομώτερον, ἄγε αὐτὰς χαὶ 
2) EY » o ENT ον" 5 "Ὁ “΄ 

€r γνυχτί, αν ἄρα ἀσφαλὲς εἶναι τοῦτο γομίζης. 

42. Καὶ s90 μὲν τοῦ; καιροῦ, τῆς μάχης μετὰ. ἀνέ- 

σεως χαὶ σχολῆς προέρχου. | ἑπὰλ δὲ τοῖς πολειιίοις 
2 - SA. QA. 2 Dx S 2 5 ἿΞ : 1 
€Uparioz)»e, et S Üc &LOQGAOU, XQGAOG προεχτάξας τὴ» 

δύναμιν. πολλάκις γὰρ πρὸ τοῦ συμβάλλει» τὸν πόλε- 
OY ὁ {περὶ τοῦτον] χόπος εἰς DevALnm ἄγει xai τοὺς 

2681. μέλλῃς} βούλη AV βούλει P, || παρατάσσειν | ATP,V || 2682. 

ἐπείγεσαι) cf. Blass-Debrunner* p. 50, 8 87, Helbing p. 61, Mayser p. 328, Hateidakis 

p. 188, Psalles p. 209 || 2684. ἄρα MW || 2686. σχολῆς] ἀργίας A. P,V || ἐπαν W, 

ἐπειδὰν A, ἐπειδ᾿ ἂν P,V || 2688. πρὸ τοῦ] ἐὰν ἐμβραδύνης AJP,V || συμ- 

βαλεῖν A.P, V || 2689. ὁ περὲ τοῦτον κόπος omm. AP, V || περὲ τοῦτον seposui || 

κόπος ego, σκοπὸς MW ; cf. IX, 55, app. crit. || 2689—2691. Pro ἄγει... .. 

4l. χαὶ σύ, & μὲν οὐ σπουδάζεις ποιῆσαι πύλεμον, περιπάτει μετὰ τοῦ στρατοῦ τὴν 
c. ἢ ᾿ - , * ᾿ Lr I ἢ." » , , H N , 
ἡμέραν μόνον" εἰ δὲ σπουδάζεις zai ἡ έλεις qoc συντομώτερον, περιπάτει χαὶ τὴν νύχτα, 

ἂν ἄρα καὶ γενώσκῃς, ὅτί ἐστιν ἀσφαλές. 

42. χαὶ πρὸ μὲ v τοῦ χαιροῦ [xci] τῆς μάχης à μετ᾿ ἀνέσεως καὶ ἀργέας περιπάτει. ἀφ᾽ 

οὗ δὲ euqa vidt ro εἰς τοὺς πολεμίους, παραυτὰ σύμϑαλλε πόλεμον ποὺς αὐτούς, πλὴν καλῶς || 

παρατάξαι πρῶτον. διὰ τοῦτο δὲ ἁρμόζει συμβάλλειν παραυτίχα τὸν πόλεμον, ἀφ᾽ ἧς ἂν 

668. dv p {[|υπουδάζης p || 610, 8r. ἐστὶν C p || 611. καὶ seclusi || ἐφέσεως Op || 672. δὲ] γὰρ y || 

σύμβαλε C || 618. παράταξαι Ο || συμβαλεῖν C. 

80" 

40. 

41. 

[p. 107. M.] 

. 92. Meurs. 
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Urbicii YX, 4. Περὶ διαβάσεως τῶν στενῶν καὶ δυσβά- 

rur τύπων. 1. lic δασεῖς καὶ δυσθάτους τύπους ἐπὶ πολλῷ δια- 

στήμιατι ἐχτεταμέγους κατεξαίρετον πεζοῖς οὐ δυσχερὲς ὁιάβασιν 
ποιεῖσξαι. (τοὺς δὲ) καβαλλαρίους ἐν χώρᾳ ἐχξρῶν ἕν καιρῷ Ξέρους 

* » ΄ ς » ) n 7} , 

μάλιστα ἀπερισκέπτως καὶ ὡς ἔτυχεν οὐκ emwTQCSOLLEr ἀναγκης 

4Ὁὁ, 

γωρὶς (ὁιάβθασιν soreioS au.) εἶ μὲν * ot τόποι πεζοὶς (οὐδ δύίσβατοί Xo ( 

CONSTITUTIO IX. 

ἀγδρείους xoi δαπαγᾷ τῇ ucolurg τῇ OUratur TOT 
00 TOT. 

43. Τοὺς δὲ στεγοὺς καὶ δυσθάτους τόπους ἐπὶ πολὺ 

διάστημα ἐχτεταμέγους €r χώρᾳ ἐχξρῶ» χατεξαίρετον 
οἱ πεζοὶ διαβαίγει» οὐ δυσχερῶς ἔχουσι. περὶ τούτων» 
δὲ uer. ὀλίγον ἐρούμιεγ. 

44, Τοὺς δὲ καβαλλαρίους er u χώρᾳ τῶν πολεμίων 
ἐγ χαιρῷ zégovc μιάλιστα ἀπερισκέπτως καὶ Gc ἔτυχε 
διαβαίνει» τ ἐπιτρέποιιεν χωρὶς ἀγάγκης. ἐὰν δέ ἐστιν 

σωμάτων A P,V habent: ἔρχονται οἱ ἀνδρεῖοι, καὶ ὃ ἀγὼν καὶ ἡ μέριμνα τὴν δύναμιν 

δαπανᾶ τῶν σωμάτων || 2692. ἐπιπολὺ MW P, || 2698. ἐκτεταμμένους W || 2694. 

ἔχουσιν W A || 2696. &. 44] Cff. ,Inedita Tactica Leonis? c. XLIV, 6: ἱππικῷ δὲ 

καὶ μόνῳ στρατῷ τὰς τοιαύτας ὁδοὺς ἐκκλίνειν πᾶσι τρόποις παρεγγυώμενα καὶ 

μάλιστα κατὰ τὸν τοῦ ϑέρους καιρὸν διὰ τὴν ἐκ τῶν φύλλων δασύτητα, εἰ μὴ 

ἄρα μεγίστη κατεπείγῃ ἀνάγκη. || 2698. δὲ ἐστι» W, δέ ἐστι A, δὲ ἢ P,V 

ἴδωσί σε OL πολέμιοι, ἐπειδὴ πρὸ τοῦ μῖξαι τὸν πόλεμον ἣ περὶ αὑτοῦ μέριμνα εἰς δειλίαν 
' ^ 4 3. $ 4 FS A N Y cU 

φέρει χαὶ τοὺς ἀνδρείους xci δαπανᾷ τὴν δύναμιν αὐτῶν. 

43. τοὺς δὲ στενοὺς χαὶ δυσκόλους τύπους x«l πολὺ διάστημα χρατοῦντας εἰς χώραν 
1 4 : 5 5; : - 

rov πολεμίων οἱ πεζοὶ χατεξαίρετον διαβαίνειν οὐκ ἔχουσι δυσκολίαν. ὅμως περὶ τούτων 

εἴπωμεν μετὰ ταῦτα. 

44. οὐχ ἐπιτρέπομεν δέ, ἵνα διαβαίνωσιν οἱ χαβαλλάριοι εἰς τὴν χώραν τῶν πολε- C , Í f ] [i 

ἀνάγκης " τότε γὰρ τὰ 
H , ^ j- , » 2 * er 9 4 , c 9: 

uber, ἐξαιρέτως εἰς τὸ ἥξερος ἀἄἀσχύπως xoci, ὡς qn ἄσουσι, χωρὶς 

074. μίξαι C p || ἡ] ἢ p || G7T. x«r' ἐξαίρετον p || 680. ἀσκότεως compendiose ita seriptum, ut et 
pro ἀσκόπει possit legi. 

2690 

2695 

615 

680 
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εἰσι καὶ ἐπ᾿ ολίγον ἄχρι ἑγὸς tuU ἐχτετακένοι, δυνατόν ἔστι 

καὶ καβαλλαρίους πεζεύειν ἕν αὐτοῖς ἀσγαλῶς. Ortrorc δὲ καὶ δυο- 

χόλους ἐκείνους λέγοιεν (τόπους), τοὺς μίαν καὶ μόνην πάροδον 

ἔχοντας. e 19.9 καὶ “ἄλλαι εἰσὶ xal ἐπινοηξδῆναι δύνανται, ἄνεμ- 

ποδίστως ἡ πάροδος γίνεσξιαι δύναται. 
2. νὰν οὖν γένηται καιρὸς στενῶν διαβάσεων καὶ Ow. τῶν 

αὐτῶν τόπων ἐλείζηται ἡ ἑπάτνοδος, εἰ “ὲν δασεῖς εἶσι καὶ ἔττ᾽ ὀλίγον 

CONSTITUTIO IX. 

τόπος ἔστ᾽ ὀλίγον ἄχρι évÓg μιλίου ἐχτεταμέγος xod 
δύγαγνται χαὶ πεζοὶ διαβαίνει»; ἐχεῖ, δυγατόν ἐστι καὶ 

χαβαλλαρίους πεζεύει» ér αὐτοῖς ἀσφαλῶς. 
45. Στετοὺς δὲ καὶ δυσχόλους ἐχείγους λέγω TÓstOUG, 

τοὺς μίαν χαὶ μόνην πάροδον ἔχοντας. εἰ y&Q καὶ 
ἄλλαι εἰσὶ -ττάροδοι xal ἐπιγοηξῆγαι δύγαγται, ἀγειίπο- 
OlórOg ἡ πάροδος δύγαται γίγεσξαι. 

46. Ear ovr γέγηται καιρὸς στεγῶ» διαϑάσεων χαὶ 
διὰ τῶν αὐτῶν πάλι» τόπῳ» μιέλλῃ ὑποστρέφειν} ὁ 
στρατός, εἰ μιὲν δασεῖς εἰσι καὶ ἐπ᾿ ὀλίγον διάστημα, 

2699. ἐπὶ A P,V || ἐκτεταμένος (ἐκτεταγμένος A) ἄχρι ἑνὸς μιλίου A.P, V || 

2700. δύνονται P,V || 2701. Pro πεζεύειν... . ἀσφαλῶς in AP, V πεζεύοντας 

διέρχεσϑαι est traditum || 2702—2705. omm. AP,V || 2705. γένεσϑαι ex 

Urbicio recepi, γεγέσϑαι M. W || 2707. μέλλει codd. || 2708. εἰσὶν W, εἰσὶ ceteri. 

ν V , , » b , M , € [3J T 2 , » & ^ :, ^ 

δάση δασύτερα γένονται. εἰ δ᾽ ἐστὶ τόπος ὧς, να χρατῃ ὀλέγον ἐχρις &vOg «ιλίου χαὶ 
ὟΣ * PE - 23. DIET . , DE e ' ἡ.) cod , 
δύνανται xci πεζοὶ διαβαίνειν ἐχεῖ, δυνατόν ἔστιν, ἕνα καὶ χαβαλλάριοι πεζεύωσε utr 

ἀσφαλείας εἰς αὐτόν. 
» ' 3 A Tes ͵ ἢ , , P ' » , " - 

45. στενοὺς δὲ χαὶ δυσχύλους τύπους ἐκείνους λέγω, τοὺς ἔχοντας uter uóryv ἡδύν, 
» P »* Iu J » - ^ , € , 

ἂν δὲ ὡσε χαὶ ἄλλαι ὁδοὶ καὶ δύνωνται ἑπενοὴ ῆναι, γώνεται ἀνεμπόδιστος ἡ διάβασις. 

46. | ἂν δὲ διαβῇ ὃ στρατὺς εἰς στενοὺς τύπους χαὶ πάλιν πέλλῃ ὑποστρέφειν διὰ 
- - 4, d - » , "5 € - 

τῶν αὐτῶν τύπων, εἰ μὲν ἔχουσε δάση καὶ zocrovDotr ὀλίγον διάστημα οἱ τοιοῦτοι τύποι, 

681, ἔστι C || 687. κυατῶσιν p. 

44. 

45. 

fol. 13 
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διάστιμια, ὡς εἴρηται, χρατοῦσι, τούτους κατὰ τὸν κχαιρὺν τῆς 

εἰσόδου ἕχκόπτει» χαὶ πλατύγνειν καὶ χαξαρίζειν κατὰ τὸν ἕνδε- 

χύμενγον τρόπον. εἶ δὲ oreroi καὶ χρημνώδεις, ὥστε μηδὲ πλατὸὺν- 

ϑῆγαι δύνασξαι, προκαταλαμβάνειν αὐτοὺς καὶ ἕν ὑψηλοτέροις 
σύποις αὐτῶν τὴν ἀρκοῦσαν χκαταλιμπάγειν ἀσραλῶς βοήξειαν ἢ 
xai χαβαλλαρίων ἢ πεζῶν μέχρι τῆς ἑπανύδου, 5 καὶ ἑἕχάτερον 
ποιεῖν ἕν τοῖς ἀναγκαιοτέροις τύποις, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐχχόπτειν ἤτοι 

CONSTITUTIO IX. 

, 

ὡς εἴρηται, χρατοῦσι, τούτους χατὰ TOY καιρὸ» τῆς 

ὁδοῦ ἔχχοσττε χαὶ πλάτυγε χαὶ καπάριζε xoTO τὸν n0 

ἐγδεχόμεγον τρόπον. εἰ δὲ στεγοὶ xal χρημεγώδεις, ὥστε 
[.10.M] (3) πλατύγεσξαι δύγανται, ὡς ἀγωτέρω ἡμεῖν εἴρηται, 

προχαταλάμϑαγε αὐτοὺς διά Tiros πεζικῆς δυνάμεως 
καὶ &r τοῖς ὑψηλοτέροις αὐτῶν τύποις τὴ; ἀρκοῦσαν 
καταλίμπαγε ἀσφαλῶς βοήπειαν ἢ τυχὸν χαὶ uvas 
xa o La oio uxo τῆς ὑποστροφῆς, / χαὶ τοῦτο χά- 
χεῖγο ποιεῖν ὃν τοῖς ἀγαγχαιοτέροις τόποις, τοῦτ᾽ ἔστιν 

2709. χρατοῦσιν W A || τούτους omm. AP,V || 2709—92710. τῆς εἰσόδου 

voluit Scheffer p. 477. || 29712. πλατύνασϑαι V || IX, 928. || 2714. ὑψηλωτέροις 

A || 2715. ἢ] εἰ MW || 2716. 2717. κἀκεῖνο M, καχεῖνο W, καὶ ἐκεῖνο P,V, 

ἑχεῖνο A || 2717. τόποις omm. AP, V. 

(re εἰς τὸν zetpór {τῆς ὁδοῦν, Üxov μέλλει δια ῆναι ὁ στρατὺς εἰς αὐτούς, χόπτῃς τὰ δάση 

καὶ πλατύνῃς καὶ καϑαρίζης αὐτοὺς χατὰ τὸ ἐνδεχόμενον. εἰ δὲ στενοί εἰσι χαὶ χρημνώ- 

Ong χαὶ οὐ δύνανται πλατύνεσϑιαι, προαπύστελλε πεζοὺς χαὶ χράτει, ὡς ἀνωτέρω εἴπομεν, 000 

τοὺς τοιούτους τύπους, χαταλίμπανε δὲ χαὶ εἰς τὰ ὑψηλότερα αὐτῶν gojfeur, τὴν ἀρκοῦσαν 

μετ᾿ ἀσφαλείας φυλάττειν, ἢ τυχὸν χράτει τοὺς τοιούτους τύπους χαὶ διὰ χαβαλλαρίων 
, - I M - , ^ , * ,» 

μέχρε τὴς ὑποστροφὴς τοῦ στρατοῦ ἢ ποίει καὶ τὰ δύο εἰς robe ἐπιρο,)ωτέρους τύπους 

688. τῆς ὁδοῦ inserui || ὕπου ego (cf. Inc. script. Byz. saec. X. p. 30, 94: πιρὸς τὸ τὴν ὁδὸν ἀποκα- 

ϑαίρνειν, ὅπου Or et Psaltes p. 197), ὅτε C p || μέλλῃ p || 689. στεγοὶ εἰσὶ p. 
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: ; , / ; : N 
xacapiceu καὶ Bonceuxr καταλιμστάγειν κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον. τοὺς 
3 M , ^ A] - - " N 4 2^ 

δὲ τὴν πάροδον Ow τῶν στενῶν ποιουμένους ἢ μετοὶ τούλδου ἢ 
' / 3 ν 7 ἌΣ » ͵΄ ' 2 uera πραΐδας eic δῦο παρατάξεις ἤτοι ράλαγγας qírtoSot xol ἐπὶ 

κέρας ὃν ορδίᾳ παραγωγῇ περιπατεῖν πεζῇ (πραίδας μάλιστα ἕν 
M 3! »! c , 7 - - . ΄ ytociv οὔσης), εἴτε πεζοὶ σύνεισιν, (οἷς “ἄλλον εὐχερὴς ἡ τῶν Ogotor 

CONSTITUTIO IX. 

ἐκκόπτειν ἤγουν χκαδαρίζει» xai βϑοήξειαν καταλιμιτά- 
rtv xoTG τὸ ἐγδεχόμεγογ. 

47. | Τοὺς δὲ τὴν πάροδον διὰ τῶν OrtrOr ποιου- 
μέγους ς ἢ uer& τούλδου ἢ μετὰ πραίδας εἰς Otto φά- 
λαγγὰς ἤτοι παρατάξεις γίγρεσπαι καὶ cel xégag er 
ὀρξίᾳ παρα) yy περιςτατεῖν πεζῇ. 0Qz (« δέ ἐστι tta ga- 
yy ὴ J κατιὶ μέτωπον» uer στενή, χατὰ δὲ τὸ fog 
ἑἰς “ῆκος ἐχτειγοιἔγνη. τοῦτο δὲ ποιεῖν πραίδας μάλιστα 

, 

€r χερσὶν οὔσης, εἴτε πεζοί εἰσιν, (oig μᾶλλον ει χερὴς 
ν 

2720. στενῶν τόπων .AP,V || 2721. ἢ καὶ μετὰ τούλδου ἢ καὶ μετὰ πραίδας 

P, || τόλδου ὙΝ || πραῖδας M, πραιδὰς W || 2722. ἤγουν AP,V || παράταξεις 

V || 2723. δὲ ἐστὴν P,V || 2725. πραῖδας M, πραιδας W || 2726. πεζοι εἰσι» W, 

πεζοὶ εἰσὶν P,V || εὐχερὴς καὶ εὔκολος AP,V. 

- 
ce * D P 2 n € M. ME ' [nu ᾿Ξ , 

ἤγουν tre χαὶ τὰ δάση χόϊιπτῃς καὶ χκαϑιαρίξῃς αὐτὰ χαὶ gp (re χαταλειμπάνῃς χα 
, 9. (M, 

gon tuev, ὅσην ἐνδέχεται. 

AT. οἱ δὲ διάγοντες ἢ μετὰ τούλδου ἢ πετὰ πραίδας εἰς στενοὺς τύπους, κἄντε πεζοὶ 
T » 44) ? J^ i , € , a D ^ δι fai. e ^ 
ὦσι, κἄντε χαϑαλλάριοι, ὀφείλουσι γίνεσθ αὐ εἰς δύο παραταγὰς χαὶ περιπατεῖν πεζῇ " χαὶ 
c * , Voc A EARS "E c "C 5/45 , ' » H Ae 
ἡ μὲν μέα παραταγὴ ἵνα περιπατῇ εἰς TO tr πλάτος, ἡ δὲ ἄλλη εἰς τὸ ἄλλο, καὶ μέσον 
' - ^ SEN A-1 ΡΞ c * - 3 , TUN 
(re περιπατῇ τὸ τοὔλδον ἢ ἡ πραῖδα. αἱ δὲ τοιαῦται δύο παραταγαὶ περιπατείτωσαν ἐπὶ 

, ' CET e , er - L cea - » ν. 
κέρας your τὸ ὃν χέρατον, ὕπέρ ἐστι τὸ (ἔχουν τὴς παραταγῆς, twc περίπατι, CuTO00 cr 

ὡς μέτωπον, τὸ δ᾽ ἄλλο qve dxokovO y ὄπισίνεν ὡς οὐρά, καὶ οὕτως (re ὑπάρχῃ ἡ παρὰ 
* 2 , , ^ , L M , DL , - 

ταγὴ εἰς μῆχος ὀρϑία χαὶ στενή, τὸ tOtov μέτωπον ἔχουσα cos zci τοὺς πρώτους τῶν 
e. , - DAY " - , Gic B 
ἱσταμένων εἰς ϑάϑος αὐτῆς ὀρδίνων ἔχουσι περιπατοῦντας εἰς πλάγιον. καὶ ἡ ucv περι 

πατοῦσα δεξιὰ παραταγὴ Ure ἔχῃ περιπατοῦντας εἴς τὸ δεξεὸν πλάγιον πρὺς τὸ φυλάττειν 

691. κἄντε p || 600, περεπατήτωσικν p || 100, ὕπερ ἐστὶ C || 701. 9? p. 

46. e. 780, 

e. 1245 Lami, 

p.24. Meurs, 



240 

καὶ δυσβάτων καὶ στεγῶν τύπων διάβθασις,) εἴτε καβαλλάριον ἐκ 

τῶν ἵππων ἀποβαίγοντες, χαὶ μέσον τὸν τοῦλδον καὶ τὴν ἀποσκευὴν 
τάσσειν. ὃν δὲ τοῖς τοιούτοις καιροῖς καὶ τόποις μετὰ τὴν Ovpa- 
λαγγίαν, τὴν ἀξοριζομένην εἷς παραργυλακὴν τοῦ τούλδου καὶ τῆς 
πραίδας τῆς, ὡς εἶχός, ἐνούσης αὐτοῖς, πάντως καὶ ἄλλους ἐξπλήκτους, 

CONSTITUTIO IX. 

ἢ TOY δασέωγ xol δυσβάτων τόπων διάβασις,) εἴτε 
καβαλλάριοι €x TOT ἵππον χαταβαίγογτες, xol uéoor 
τὸν τοῦλδον xal τὴ» ἀποσχευὴ» ἔχει». 

47. 48. 'Er δὲ τοῖς τοιούτοις χαιροῖς καὶ τόποις μιἑτὰ 2780 

τὴ» ὀιφαλαγγίαν (ἥτις ἔχει δυνατὸν τὸν λαὸ» ξιιστροσξεν 
xal ὄπισξενγ, ὡσπὲρ στομώιματα μαχαίρας), ἢ» δέογ σὲ 
ἀφορίζει» εἰς φυλακὴ» τοῦ τούλδου xci τῆς πραίδας 
τῆς, ὡς εἰκός, ἔγοίσης αὐτοῖς, πάγτως χαὶ ἄλλους 

2727. In P, διαβάσεις a. c. || 2729. τὸν A, τὸ ceteri || ἔχει, ego, ἔχοντες 
codd. || 2781. εἰτις P,V || τὸν omm. AP,V || 2732. στόματα ΑῬΡΙΥ || 

ir P, || 2733. τόλδου W || πραῖδας M, πραιδὰας W || 2734. τῆς omm. P,V || 

συνούσης A P,V || 2734—927836. xci ἄλλους ἔχειν δεῖ ἐλαφροὺς καὶ μηδὲν βάρος 

τὸ ἔξω μέρος, j δὲ περιπατοῦσα ἀριστερὰ ἵνα ἔχῃ περιπατοῦντας αὐτοὺς εἰς τὸ ἀριστερὸν τοῦ 
πλάγιον πρὺς τὸ φυλάσσειν ὁμοίως τὸ ἔξω μέρος. οὕτω γὰρ χαὶ λαγχάνει, ἐπειδὴ ὅταν 
μὲν περιπατῇ τὸ ἀριστερὸν χέρατον τῆς παραταγῆς ἔμπροσϑεν, περιπατεῖν τοὺς πρώτους 

τῶν ὀρδίνων εἰς τὸ δεξιὸν πλάγιον, ὅταν δὲ τὸ Osbtóv, λαγχάνει περιπατεῖν αὐτοὺς εἰς 

fol. 15). τὸ ἀριστερὸν πλάγιον. τοῦτο δὲ ὀφείλουσι | ποιεῖν, ὅταν ἔχωσι τὸ rovAOov ἢ τὴν πραῖδαν, 
ὡς εἴρηται. πλὴν εἶ, μέν εἶσι πεζοί, εὐχολώτερα διαβαίνουσε τὰ δάση καὶ τοὺς δυσχόλους mo 

χαὶ στενοὺς τύπους, ἂν δὲ καβαλλάριοι, ἵνα καταβαίΐίνωσι χαὶ ποιῶσιν, ὡς εἴπομεν, καὶ 

ἔχωσε μέσον τὸ τοῦλδον ] τὴν πραῖδαν, καὶ οὕτως ἵνα διαβαίνωσι πεζοί. 

48. x«i εἰς τοὺς τοιούτους τύπους εἰς καιρὸν ϑέρους οἱ δια ϑαίνοντες μετὰ τούλδου 

p.35. Meurs. ἢ πραΐίδας οὐ μύνον ὀφείλουσι ποιεῖν οὕτως, ὡς || ἀρτίως εἴπομεν, ἀλλὰ zal σύ, στρατηγέ, 

ἕνα ἄχῃς καὶ ἄλλους ἐπὶ τοῦτο αὐτὸ ἐλαφροὺς καὶ μηδὲν θάρος βαστάζοντας, τοὺς τι 

705. περιπατοῦντα αὐτοὺς p || 7OT. Iteratur λαγχάνει (708) in Cp ante περιπατεῖν || 710, μὲν εἰσὶ 

C || 711, καὶ τοὺς στενοὺς p || 714. 6v p. 
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τοὺς καλλίω xai πλείους," ποιεῖν ἐχ περισσοῦ κατὰ τῶν τεσσώρων 

μερῶν τῆς διβαλαγγίας, ὡς ὁ τόπος παραδέχεται, πταρακολουδοῦν- 

τὰς χαὶ ἀποσοβοῦττας τοὺς πειρωμέγους, ὡς εἶχός, ἔκ τῶν ÉySQuUr 

ἐπέρχεσξαι καὶ διαταράσσειν “αὐτήν, ira. ἀδιάσπαστος καὶ ἀσίύγ- 

χυτὸος ἡ πρὸς (παραγρυλάκὴν τοῦ τούλδου 1 τῆς πραΐίδας τάξις 
γυλάττηται καὶ μὴ περισπῶνται οἱ ἐν αὐτῇ πρὸς τοὺς ἐπερχομένους. 

! Seribendum censeo πλείω; v. app.-m ! 

CONSTITUTIO IX. 

e£ Amxrovo ἤγουν ἐπὶ τούτῳ «πόνῳ ὄντας, τοὺς καλλίω 

καὶ T πλείους, ποιεῖν €x περισσοῦ χατῷὰ TOY τεσσάρων 
“ἐρῶν τῆς διφαλαγγίας, ὡς ὃ τόπος παραδέχεται, πααρα- 
κολουξοῦντας καὶ ἀποσοβοῦτντας τοὺς βουλοϊμέγους, ὡς 

εἰκός, ἐχ τῶν ἐἔχϑρῶν ἑἕπέρχεσξαι xol διαταράσσειν 
αὐτήν, ira ἀδιάσπαστος χαὶ ἀσύγχυτος ἡ πρὸς παρα- 
Ρυλαχὴ» τοῦ τούλδου καὶ τῆς πραίδας τάξις φυλάττη- 
ται χαὶ μὴ δὲ περισπώνται οἱ Ér αὐτῇ διὰ τοὺς ἔπερ- 

ἐπιφερομένους, τοὺς καλλίονας καὶ πλείονας habent AP,V || 2785. ἐξπλήκτους 

C-explicitos; cf. Psalles p. 36, n.) Meursii codex, ἐξαπλήκτους (cf. Psaltes p. 9) M, 

ἐξαπλήκτους W ; sed cff. XIII, 12, XVII, 23, 53, 63, 65, 71. (Mgn.) || 2736. πλείους 

MW; ad καλλίω et “πλείω sc, ὄντας οἵ, Psalles p. 160; || ποιεῖν ἐκ περισσοῦ omm. 

A.P, V || 2737. 2738. παρακαλουϑοῦντας V || 2738. ἀπαντῶντας AP,V || 2740. 

ἀσύγχυτος)] ἀτάραχος AP,V ||; om. M, ἢ Α || 2741. τόλδου M. W || πραῖδας M 

πραιδας W || 2741. 2742. φυλάττεται MW. || 2742. μηδὲ A.P, V, μηδὲ W. 

L , M , ^ z- M 2 - ?» - 5^ —- C, 

καλλίονας καὶ περισσοτέρους, καὶ ποιῇς αὐτοὺς GxoAovOtiv tx περισσοῦ ἔξωϑεν τῶν δύο 

παραταγῶν εἰς τὰ τέσσαρα μέρη, ὡς ὃ τόπος παραδέχεται, ἵνα ἀποδιώχωσι τοὺς ἐχϑρούς, 
ἂν ἄρα καὶ ἐπέλϑωσι, πρὸς τὸ μὴ ἐμφῦραι ἤγουν συγχῦσαι καὶ ταράξαι τὰς τοιαύτας 

δύο παραταγάς (ὀφείλουσι γὰρ περιπατεῖν ἀδιάκοποι καὶ ἀτάραχοι)" φυλάττουσι γὰρ τὸ 

116. κάλλωνας tentavit Meursius a Dueangeio refutatus || 718. ἂν γὰρ καὶ ἄρα p || ἐμφύραι et 

guygVout C p. 

91 

[p. 109. M.] 
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σῶς γὰρ ἅπαντα πραχϑήσεται τοῖς εἷς τὴν διφαλαγγίαν τασσομέγοις 
καὶ τὴ» πραῖδαν * "uera τάξεως Ῥυλάττειν, καὶ τοῖς ἐπερχομένοις, 
ὡς εἰκός, τῶν ἐχδρῶν ἁρμόζεσξεαι; καὶ διὰ τοῦτο ἐκ περισσοῦ δεῖ 
ἔξωξεν τῆς διφαλαηγίας ἔχειν χατὰ τῶν τεσσάρων μερῶν καὶ 
κατεξ ξαίρετον ὀπιξὲν τῆς τάξεως {τοὺς κρείττονας) ἀδορίζεσξαι. 
οὕτω γὰρ &v τις δυνήσεται " ἕν παντὶ καιρῷ τοὺς δυσκόλους εὐκόλως 

διαβαίνειν τόπους. τοὺς μέντοι ἵππους τῶν ἀποβαινόντων καὶ 

!Sie etiam Rec. Ambrosiana ; sed malim ὃ ἀντὶς (— ex adverso hostium stans) hic et apud Leonem. 

CONSTITUTIO. IX. 

A ouérove. 00 γὰρ δυγατὸν τοὺς εἰς τὴ» διφαλαγγίαν 
τασσομιὲν ους xo τὴν πραῖδαν uero. τάξεως βυλάττει», 
χαὶ τοῖς, ὡς εἰχός, ἑπερχομέγοις TOY CX QOr ἁρμόζεσξαι. 
διὰ τοῦτο £x περισσοῦ δεῖ ἔξωξεν τῆς διμαλαγγίας 

ἔχει; κατὰ τῶ» τεσσάρων» μιερῶὼν χαὶ κατεξαίρετον 
ὄπισξεν τοὺς χρείττογας ἀφορίζεσξαι. οὕτως γὰρ ἄγ τις 
δυγήσεται ἕν παντὶ χαιρῷ τοὺς δυσχόλους xoi τραχεῖς 
τόπους διαβαίνειν εὐκόλως. 

2743. τὴν omm. P, V || 2744. πραίδαν Ῥ || 2745. τοὺς .... ἐπερχομένους 

AP,V || ἁρμόζεσϑαι] Gnarrüv ATP,V || 2746. ἐκ περισσοῦ δεῖ! χρὴ ἐκ περισ- 

σοῦ AP,V. 

τοῦλδον xci τὴν πραῖδαν, οὗ δύνανται δὲ οἱ παρατασσόμενοι εἰς τὰς αὐτὰς δύο παραταγὰς 

φυλάττειν καὶ τὸ τοῦλδον χαὶ τὴν πραΐῖδαν μετὰ τάξεως καὶ ἀπαντᾶν καὶ πρὸς τοὺς ἐπερ-- 
χομένους ἐχϑρούς. διὰ τοῦτο ἁρμόζει dxokovOsiv ix περισσοῦ τινας εἰς τὰ τέσσαρα μέρη 

ἔξωϑεν τῶν δύο παραταγῶν, χατεξαίρετον δέ, ἵνα χωρίζῃς ὀπίσω τοὺς xosírroveg. οὕτω 

γὰρ δύναταί τις πάντοτε xci εἰς χειμῶνα x«i εἰς ϑέρος τοὺς δυσχόλοις z«i τραχεῖς 

τόπους εὐκόλως διαβαίνειν. 

122--Ἴ25, Verba διὰ τοῦτο. ... παραταγῶν in Cp post διαβαίνειν (725) et ante (717) ἕνα 

ἀποδιώκωσι exhibentur || τινὰς C || 723. x«r* ξξαίρετον p. 

2745 

2750 



130 

343 

πεζευόνγτων στρατιωτῶν, Cur πεζοὶ οὐ σύνεισι στρατιῶται, “ὴ 

πλησίον τῶν πεξευόντων ἔχειν, αλλ᾿ ἕν μέσῳ τόπῳ αὐτοὺς ἀσραλῶς 
ἄγεσξαι, ὥστε μή, ὡς εἶκός, ἀλόγου δειλίας * γενομένης, T0.00.000- 

uérove τοὺς πεζεύοντας καὶ πλησίον αὐτῶν τούτους εὑρέσκοντας 
προχείρως ἐπιλαμβαγτομένους τῶν ἵππων καταλιμτάνειν τὴν τύξιν 

καὶ ἐγτεῦδεν βλάβην qírsoSou. 

CONSTITUTIO IX. 

49. Τοὺς δὲ ἵππους τῶν ἀποβαινόντων καὶ πεζευόν- 
» 3 € 2 x TOT στρατιωτῶν, £&T πεζοὶ OU σύνεισι στρατιῶται, μὴ 

» 9 2 

πλησίον τῶν τπεζευόγτων ἔχε, ἀλλὰ €r uéoQ τόπῳ αὐτοὺς 
2 δὲ 2 c * . 

ἀσφαλῶς ἄγε, ὥστε μή, Oc εἰχός, παραλόγου δειλίας 

γεγομέγης, ταρασσόμεγοι οἱ πεζεύογτες, ξὼν πλησίον 
2 € 5 * - €, 

αὐτοὺς εὕρωσι, προχείρως ἐπιλαιιϑαγόμεγοι TOY ἵποτων 
καταλιμπάγοσι τὴ» τάξι» χαὶ €rrcOSer βλάβη μεγίστη 
γίγνεται. 

2151. 8. 49.] Cfi... Inedita Tactica Leonis" c. XLIX, 6: τότε γὰρ δὴ τῶν ἵππων 

ἀποβάντας ἅπαντας, τούτους μὲν τῷ τούλδῳ συναγναμῖξαι χρὴ καὶ μὴ ἐγγὺς ἔχειν, ἵνα 

μὴ φόβου καὶ συγχύσεώς τινος ἐπιγινομένης τὴν τάξιν οἱ πλεῖστοι λύσωσι, τῶν ἵππων 

ἕκαστος ἐκεῖϑεν ὄντων ἐπι[αίνειν ἐπιχειροῦντες. || 2752. σύνεισι MW, συνυπάρχουσι 

P,V, συνυπάρχωσι A || 2758. ἀλλ᾽ P,V || 2753. 2754. ἀσφαλῶς αὐτοὺς P,V || 

2755—2'157. Pro ταρασσόμεγοι .. . .. καταλιμπάνωσι AP, V habent πλησίον 

ἔχοντες τοὺς ἵππους αὐτῶν, OL πεζεύοντες ἐπιβαίνοντες αὐτῶν καταλιμπάνωσι || 

27756. εὕρωσιν W || 2757. καταλιμπάνουσι M. W ; ad ὥστε cum coniunct. cff. XVII 

65, XIX 67, XX 37; ad XIV 17 et XX 35 (Mgn.) cf. Praef. || 2758. γίνηται V. 

49. τὰ δὲ ἱππάρια τῶν ἀποκαταβαινόντων καὶ πεζευόντων στρατιωτῶν μὴ ἔχῃς πλησίον 
αὐτῶν, ἂν ἄρα καὶ ἄλλοι πεζοὶ στρατιῶται τὸ σύνολον (ἀπγῶσιν, ἀλλὰ ποίησον μετὰ τὸ 

περιπατεῖν εἰς τὸ μέσον μετ᾿ ἀσφαλείας, ἵνα μὴ γένηται ἴσως δειλέα εἰς τοὺς daoxere- 
θαένοντας ἐξ αὐτῶν στρατιώτας καὶ εὕρωσιν ἐξ ἑτοίμου τὰ ἱππάρια αὐτῶν καὶ χαβαλλι- 

χεύσωσι καὶ καταλίπωσι τὰς παραταγάς, ὕὅπέρ ἐστιν εἰς μεγάλην βλάβην. 

121. ὦσιν C p || 729. ἐξετοίμου C || 729. 730. καβαλικεύσαι C || 730. ὅπερ ἐστὶν C. 

a1* 

48. 



49. 

c. 1248 Lami. 

fol. 14" 

p. 96. Meurs. 
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: 1597005 Ξ 2 . , ) B » AU 5 ; 
9. [X δὲ συμβῇ αἱχμαλωσίαν αὐτοὺς ἢ) πραῖϊδαν ἔσι ρέρεσξεαι 

AMD LL Gu EA aur A) : a M e IS (xai)! εἴτε xaS  froc μέρους συμβῇ ἕπιραίνεσσε αν τοὺς EySQoUc, 
» i] - ν᾿ 2; € , y "y 5 E 

εἴτε κατὰ τῶν OUO, ἕνσα ἢ πάροϑος γίγνεται, τοὺς αἰχμαλώτους δεῖ 
dac ἢ τε 7 - Ἔ E c 

δεδεμένους ἐξωτέρω τῆς τάξεως παράγειν καὶ ὑπ αὐτῶν ὡσανεὶ 
" 7 - Ἴ r 

σκουτεύεσδιαι, ἵνα αὐτῶν φειδόμενοι οἱ ÉySpol μὴ) ἐπιτηδεύωσιν 
P] / 3 2 ΄, 2 V - » ͵ 

ἀκοντίξειν, εἶ δὲ xoi ἀκοντίσωσιν," αὐτοὺς μᾶλλον ἀγανίζουσι καὶ 

!€f. Kühner-Gerth II. 301. ?Sie etiam Rec. Ambrosiana. 

CONSTITUTIO IX. 

50. Er δὲ συμβῇ αἰχμαλωσίαν αὐτοὺς ἢ πραῖδαν 
ἐπιφέρεσξαι καὶ πἕλλουσι» οἱ ἐχξροὶ ἐπιτηδεύειν» ταῦτα, 
δέον ἢ χατὰ τοῦ ἑνὸς μέρους, ἢ κατὰ τῶν» δίο, ἔνϑα 
ἡ πάροδος γίγνεται, τοὺς αἰχμαλώτους δεδεμένους c£o- 

τέρω τῆς τάξεως παράγειν xai ὑπ᾽ αὐτῶν ὡσατεὶ 
σχουτεύεσξαι, ἵγα αὐτῶν φειδόμεγοι οἱ ἐχϑροὶ μὴ ἔπι- 
τηδεύωσι» ἀκοττίζειν, εἰ δὲ καὶ ἀκογτίσωσιν, αὐτοὺς 

μᾶλλον ἀφαγίζουσι καὶ μὴ τὸ» στρατιώτῃ. 

2759. πραιδαν "WW, πραίδαν AP,V || 2760. Pro μέλλουσιν... . . ταῦτα 

A P,V habent: συμβῆ τοὺς ἐχϑροὺς ἐπιτίϑεσθαι κατ᾿ αὐτῶν || 2760—92761. δέον 

ταῦτα MW ; ordinem inverti || 2762. ἔφοδος A P, V || τοὺς αἰχμαλώτους A. P,V 

post (2761) δέον inserunt || 2762. 2763. ἐξοτέρω P, || 2764. 2765. ἐπιτηδεύου-- 

σιν MW || ἐπιτ. ἄκοντι] &xovriZociw ἢ τοξεύωσιν A.P, V || 2765. ἀκογτίζουσιν 

A.P,V || 2766. ἀφανίζουσιν A, ἀφανίζωσι W P, V. 

50. ἂν δ᾽ ἔχῃ ὃ στρατὸς αἰχμαλωσίαν ἣ πραῖδαν καὶ μέλλωσιν ἐπιτηδεύειν οἱ ἐχϑιροὶ 
» Dm cr " ^ 2 - ' » V - ' » , 2r 

κατ᾽ αὐτῶν, ἵνα τὰ μὲν ἄλλα ποιῇς, χαϑὼς || εἴρηται, τοὺς δὲ αἰχμαλώτους ἔχῃς δεδε-- 
, ^ ^ 1 ^ E i , € , u - 

μένους ἢ sig τὸ ἕν μέρος, ἢ εἰς τὰ δύο, ὅπου ἐπεξέρχονται οἱ ἐχϑροί, πλὴν ἵνα περιπατῶσι 
παρέξω τῆς παραταγῆς πρὸς τὸ φυλάττεσϑαι καὶ ὡσανεὶ σχουτεύεσϑιαι ὕπ᾽ αὐτῶν τὴν 

παραταγήν. φειδόμενοι γὰρ | οἱ ἐχϑροὶ διὰ τοὺς αἰχμαλώτους αὐτῶν οὔτε τοξεύουσεν, τὸ» 
οὔτε ῥιπταρίζουσιν εἰς τὴν παραταγήν, ἂν δὲ καὶ ποιήσωσι τοῦτο, ὥφανίξουσι μᾶλλον τοὺς 

ἰδίους αὐτῶν αἰχμαλώτους καὶ οὐχὶ τοὺς στρατιώτας. 

731. δὲ p || 732. δ᾽ C || 733. ἐπέρχονται Ο || 784. οἱονεὶ σκουτεύεσϑαι p. 

2760 

2765 - 
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᾿ ' , E m E P] , ς αὖ n " 

LU) τὸν στρατιώτην. εἶ δὲ ἄρα ἕν ἀνάγκῃ, ὡς εἶχός, καὶ περιστάσει 
: ze 2 N 
2C / a "^ 0e c ' , 2 
αὐδοκήτῳ ἕν τῇ ἐξόδῳ ὁ στρατὸς γένηται καὶ ἕν στενώμασι κατα- 
À S : non τ ΤΥ IR ΠΝ ΤῊΣ  YTETEDURU ST C ΤΕΣ " S. ΡΞ καὶ οὐκ ἔστιν ἀκιτόύτως τὴν ἀταχώρησιν éxciStr ποιήσασξαι, 

- , ΕῚ n A Εν , - £V 2^ - 

κρεῖττον ἔστιν ἕχ συμιρώτου ἡ μέρος τῆς πραΐίδας, ἢ πᾶσαν παρα- 

χωρεῖν τοῖς ἐχξροὶς καὶ ἀβλαβῶς ἐξέρχεσξεαι, ἥττερ δι᾿ αὐτὴν κιν- ι ς οοἷς κα ς ἐξέρχεσξεαι, nato (ENT Xl 

CONSTITUTIO IX. 

5l. | Er δὲ ἄρα ἕν ἀγάγκῃ, ὥς εἰχός, καὶ περιστάσει 
ἀδοκήτῳ ὃ στρατὸς γέγηται xai er στεγώμασι xao gs 
καὶ οὐχ ἔστι» ἀχιγτδύγως τὴ» ἀταχώρησιν ἐχεῖξεν ποιή- 
σασξαι, τότε χρεῖττόν ἔστι» €X συμρώγου ἢ μέρος τῆς 
πραίδας, ἢ ττᾶσα» παραχωρεῖν τοῖς ἐχξροῖς καὶ «aoc 
ἐξέρχεσξαι, ἀλλὰ ur δι᾿ αὐτὴν κιγτδυγεύει»γ. 

2767—2'718. 88. 51—53.] Cff. ,Ined. Tact. Leonis" XXIIL, 4: Καὶ πολεμίων 

μὲν ἐν ταῖς δυσχωρίαις μὴ ὄντων οὐδεὶς λοιπὸν λόγος, τούτων δὲ αὐτὰς προκα- 

ταλαμβανόντων πρέσβεις καταπέμπειν ἀνάγκη ἐπὶ τῷ τὸν στρατὸν μὲν τῆς λείας 

ἁπάσης (μέρος) παραχωρῆσαι, τούτοις δ᾽ αὖϑις ἄνετον αὐτῷ τὴν πάροδον’ 

παρασχεῖν, σκληρῶν δὲ αὐτῶν ὄντων καὶ ἀσυμβάτων καὶ τὰς εἰρημένας μὴ προ- 

σιεμένων συνθήκας τὸ σύνολον, τότε δὴ τότε πᾶσι τρόποις πρὸς πόλεμον τὸν 

στρατηγὸν παρασκευάζεσθαι χρὴ καὶ τὴν ἐντεῦϑεν λοιπὸν σωτηρίαν ἐπιζητεῖν" 

διὸ τοὺς μὲν αἰχμαλώτους ἅπαντας ἀφειδῶς τηνικαῦτα κτεινέτω καὶ πρὸς τού- 

τοις τὴν ἐπιφερομένην ἅπασαν λείαν ὁλοσχερῶς χεραϊζέτω καὶ ἀφανισμῷ τελείῳ 

ποραδευ τῶν 23 3 ΕΗ δεῖ μέντοι μὴ ἐν ταῖς δυσχωρίαις τὸν πόλεμον 

συγκροτεῖν καὶ τὴν πάροδον ὁλοσχερῶς τὸν στρατηγὸν βιάζεσθαι. || 2767. ἄρα 

omm. AP,V, ἄρα M, ἄρα W || 2768. ἀπροσδοκήτῳ AP,V || στρατηγὸς P,V || 

καταλειρϑῆ A, καταλιρϑῆ P,V || 2769. ἐκεῖϑεν omm. ATP,V || 2770. χρεῖττον 

ἐστὶν MWP,V || 2171. πραῖδας M, πραιδὰας W. 

51. ἂν δὲ χρατηϑῇῃ εἰς τὰ στενώματα ὃ στρατὸς καὶ ἐμπέσῃ εἰς ἀνάγκην καὶ περί- 
στασιν ἀνέλπιστον xci οὐ δύναται χωρὶς χινδύνου διαβῆναι, τότε χρεῖττόν ἐστιν, ἵνα 

συμφωνῇ πρὺς τοὺς ἐχϑρούς xal ἢ μέρος τῆς πραΐδας, ἢ καὶ ὅλην αὐτὴν ἵνα ἃποστρέφῃ 

xai μὴ χινδυνεύῃ δι᾿ αὐτήν, ἀλλὰ διαβαίνῃ μᾶλλον ἀβλαβῶς. 

739. κρεῖττον ἐστὶν C p || 140. ἀντιστρέφη C. 

50. [p. 110. M.] 
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1 X er - 7 E - 
δυνεύειν. εἰ δὲ μηδὲ οὕτως συμβιβασδῆναι βούλονται, * διαχρῆσξϑαι 

9 99 - nC - » , e De 2 
τούτους ἐπ᾿ ὄψεσι τῶν ἔχξιρῶν καὶ ἢ ἐπιμένειν τῇ χώρᾳ αὐτῶν 

a Mu ᾽ τῷ 2 ^ ) NS » c . , 2 * ' 

καὶ λυμαίνεσξσ,αι αὐτὴν ἀφειδῶς, ἡ, ὡς δυνατόν ἔστιν, ἑαυτοὺς μέτα 

τάξεως περιοώζειν καὶ τῆς ἐξόδου φροντίζειν. καὶ “παντοῖος τῷ 
- Y T] 5 - ΄, 

στρατηγῷ σκοπὸς ἔστω ἕν τοῖς τοιούτοις στενώμασι καὶ μάλιστα 
em Py y? - TONS / Ἢ τ τ ' ΄ 
ἐπὶ πολὺ διάστημμα κρατοῦσι μὴ ἐπιτηδεύειν βιάζεσδιαι τὴ» πάρο- 

CONSTITUTIO IX. 

Ld SN €, z € 

52. | Et δὲ μη(δὲδ οὕτως συιμιβιβασξῆγαι βούλονται, 
j - E 5 2 ) - 5 z - 5 

διαχρῆσξαι τούτους Em ὄψεσι τῶν ἐχξρῶν xac ἢ ἐπι- 
- B] » ΄ z 33 NL 

uérer τῇ χώρᾳ αὐτῶ» xoi λυμαίγεσξαι αὐτὴ» ἀφειδῶς, 
» 5 € .« « 

ἤ, ὧς δυνατόν ἔστιν», ἑαυτοὺς μετὰ τάξεως περισώζειν 

καὶ τῆς ἐξελεύσεως φροντίζειν». 
T 722 G3 3 τ΄ 3X ὃ ὅ8. Καὶ παντοῖός σοι, ὦ στρατηγέ, σκοπὸς ἔστω Er 

τοῖς τοιούτοις στεγώμασι καὶ ιι(άλιστα τοῖς ἐπὶ πολὺ 

διάστημα κρατοῦσι μὴ ἐπιτηδεύει» βιάζεσξαι στρατοῦ 

2773. uj codd. || οὕτω M. || βούλωνται MW || 2774. διαχρ.---ἐχϑρῶν) 

φονεύειν αὐτοὺς βλεπόντων τῶν ἐχϑρῶν AP,V || 2775. λυμαίνεσϑαι] ἀφανίζειν 

A.P, V || 2776. αὐτοὺς P, V || 2777. ἐξελάσεως P,V || 2778. Verba xai ..... στρατηγέ 

omm. AP,V || παντοῖος σοι MW || σκοπὸς δέ σοι AP,V || 2778—2779. ἐν 

στενώμασι τοιούτοις P, V || 2779. στενώμασιν W || ἐπιπολὺ MP, V, ἐπιπολὺ W || 

2780. xgarobcw W A || 2780—2781. Pro μὴ ἐπιτ.---πάροδον A P,V exhibent: 

52. ἂν δὲ οὐ ϑέλωσιν οἱ ἐχϑροὶ συμβιβασϑῆναι οὕτως περὶ τῆς πραΐδας, τότε ἵνα 

φονεύη ὃ στρατὺς τοὺς αἰχμαλώτους, ὡς ἔτε βλέπωσιν οἱ ἐχϑροί, καὶ ἀπὸ τότε ἢ ἵνα ἐπι- 
μένῃ εἰς τὴν χώραν αὐτῶν καὶ καταβλάπτῃ αὐτὴν ἀφειδῶς ἤγουν ἀνηλεῶς, ἢ, ὡς δύναται, 
ca / t. c * - , - Η͂ 
ἕνα περισῴζῃ ἑαυτὸν μετὰ συντάξεως καὶ φροντίζῃ περὶ τῆς ἐξελεύσεως αὐτοῦ πρὸς τὴν 
ἰδίαν γῆν. 

"o0 A TIENE "n - , ^ , τ “ , 
59. x«l ἔχε σχοπόν, ὦ στρατηγέ, παντὶ τρόπῳ εἰς τὰ τοιαῦτα (orevouera), κατεξ-- 

αἶρετον εἰς τὰ χρατοῦντα πολὺ διάστημα πρὸς τὸ μὴ ἐπιτηδεύειν καὶ βιάζεσϑαι, ἵνα 

διαβιβάζῃς ἐχεῖ τὸν στρατὸν ἐξαιρέτως εἰς τὸν χαιρὸν τοῦ ϑέρους διὰ τὰ περισσότερα 

148. βλέπουσιν C || 145. περισώζη Cp; sed cf. 222. || 747. στενώματα inserui || 747. 148, κατ᾽ 

ἐξαίρετον p || 748. x«i supertluum ? || 749. στρατὸν] καιρὸν C p. 

2715 

2780 
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dov ἕἑξαιρέτως ἐν καιρῷ Sépove διὰ τὴν τῆς ὕλης δασύτητα 

πολεμίων ἐνοχλούντων, πρὶν Gv ἢ αὐτοὶ ἀποσοβηξῶσι φαινόμενοι, 

ἢ ὑψηλότεροι τόποι τῆς παρόδου ὑπὸ τοῦ στρατοῦ προκαταλη- 
φξώσι». 

Urbicii ΧΙ, 8, 19: Πῶς δεῖ τὰς πορεέας ποιεῖσθαι 
ἐχδρῶν ἐγγιξόντων; 1. Ὥστε καὶ ὄπιξεν καὶ ἔμπροσδεν καβαλ- 

λαρίους εἶναι πρὸς σκούλχαν χαὶ περαιτέρω τῆς σκούλκας μηδένα 

CONSTITUTIO 1X. 

/ " EP ἢ 3 ck c f P AEN ᾿ z 
πάροδον — ἐξαιρέτως £v καιρῷ Ξέρους — διὰ τῇ» τῆς 
« Y ͵ , 2 / 

ὕλης δασύτητα πολεμίων μάλιστα troyAoUrTOT, πρὶν 
D » 53. αν 2 ME cene: / S. ete 4 
αν ὃ αὐτοὶ ἀποσοβηπῶσι φαινόμενοι, ἢ υψηλότεροι 

τύποι τῆς παρόδου ὑπὸ τοῦ στρατοῦ προκαταληφεοῶσι». 
Ld - 5 - - 3) 

54. Kal ταῦτα μὲν ἐπὶ τῆς χαβαλλαρικῆς ἔχστρα- 
τείας. ἐπὶ δὲ τῆς πεζικῆς ὁδοιπορίας εἰς μὲν ἐπιπέδους 
τόπους δέον σὲ καὶ ὄπισξεν αὐτῶν καὶ ἔμστροσπεν 
χαβαλλαρίους καξιστᾶν εἰς βίγλαν xoi ἐξωτέρω τῆς 
Ade μηδέγα τῶν πεζῶν φαίγεσξαι. τὰ δὲ ἄπλιχτα EX 

μὴ διαβιβάζειν τὸν στρατόν || 2188. Pro ἀποσοβηϑῶσι φαινόμενοι AP,V οἱ 

φαινόμενοι πολέμιοι ἀποδιωχϑῶσιν habent || 2784. προκαταληφϑῶσι M, προκα-- 

τακρατηϑῶσιν AP,V || 2786. ἐπιπέδους] óuaAov; APP,V || 2788. καβαλαρίους 

W || βίγλας W AP,V || 2789. Verbis τὰ δὲ $ incipit in M sicut in ceteris 
codd.; sed v. infra! || &xAuxva M, ἁπλικτα W, énÀgxva A, ἅπλῆχτα P,V. 

δάση καὶ μάλιστα, ὅτε ἐνοχλοῦσιν oL ἐχϑροί. καὶ γὰρ πρῶτον ὀφείλουσι διώκεσθαι οἱ 
πολέμιοι πρὸς τὸ μὴ φαίνεσϑαι αὐτούς, jj, ἂν ὦσιν ὑὕψηλότεροι τύποι εἰς τὰ τοιαῦτα στενώ-- 

ματα, ἵνα προαποστέλλῃς (στρατὸν) καὶ χρατῇς αὐτούς, ὡς ἀνωτέρω εἴρηται, καὶ τότε 

διαβαίνῃ ὁ στρατός. 

54. καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῆς ὁδοῦ τῶν καβαλλαρίων. πρὸς δὲ τοὺς. πεζούς, ὅταν περι-- 

πατῶσιν εἰς στενοὺς τύπους, ἵνα ἀφορίζης καβαλλαρίους καὶ ὄπισϑεν αὐτῶν καὶ ἔμπροσϑεν 

152, προαποστείλης p στρατὸν inserui. 

54, 
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τῶν πεζῶν γαίνεσξαι. τὸ δὲ ἀπληχτα Px τοῦ πλησίον γίνεσξαι, 

ira. uj χοποῦνται οἱ πεζοὶ πολὺ περιπατοῦντες διάστημα. 

2. Ὥστε τὰς ἁμάξας κατὰ τὰ tQ) τῆς παρατάξεως περιπατεῖν, 

εἴτε ἕν ὀρϑδίνῳ, εἴτε ἐν παρατάξει πρὸς TOY TÓGOr πρῶτον τοῦ δεξιοῦ 

κέρατος, εἶτα τοῦ ἀριστεροῦ, μετ᾿ αὐτὰς τοῦ μέσου ἀριστεροῦ καὶ 

τότε τοῦ “μέσου δεξιοῦ" καὶ tuj χύδην καὶ uraueu quéroc. 
0 £e, 2 « EY ͵ / Ν e 2 - 

3. Ὥστε, édr οἱ ἐχδροὶ πλησίον εἷσίν, τὰ ὅπλα αὐτῶν βαστά- 

CONSTITUTIO IX. 

τοῦ πλησίον γίγεσξαι, ἵνα us) xostoUrtau οἱ πεζοὶ περι- 
πατούγτες πολὺ διάστημα. 

- MI N M - -m c Jt UJ N , 

59. | Τὰς δὲ μετὰ τῶν πεζῶν audias xata τὰ uen 
γ 3 3 ς , 

τῆς ME. περιπατεῖν δέον, εἴτε tv OgOirg, εἴτε 
er παρατάξει, πρὸς τὸν» τό πον agoror τοῦ δεξιοῦ 
κέρατος, εἶτα τοῦ ἀριστεροῖ, μετ᾽ ἐχείγας δὲ τοῦ τιέσου 
ἀριστεροῦ χαὶ τότε τοῦ μιέσου δεξιοῦ" xo um πεφὺρ- 
μέγαι καὶ ἀγαμεμιγμέγαι περιπατοῦσι». 
Ἢ 342 ἊΝ c 5 τὰ N * ! 33 77. wA Y c ! 

560. Ἐὰν δὲ ot cyzooi πλησίον εἰσίν, δέον τοὺς 07tÀt- 

2790. σκοποῦνται MW || 2792. Paragraphus non distinguitur in M || τὰ 

omm. AP,V || 2795. μετ ἐκείνους APP,V || 2796. Verbis τοῦ μέσου δεξιοῦ 

finitur fol. 777 in W; folium 78" verbis μέρη (oes (IX, 59) incipit; excidit 

itaque unum folium || 2796— 2797. μη περιφυρμέναι P,V || 2797. περιπατῶσιν 

AB, περὲ πατῶσιν WV || 2798. ὦσιν P,V. 

πρὸς τὸ εἶναι βίγλας, καὶ παρέξω τῆς βίγλης ἵνα μηδεὶς £x τῶν πεζῶν φαίνηται. τὰ δὲ 

ἄπληχτα ἵνα ποιῇς ἐγγύτερα πρὸς τὸ μὴ κοπιᾶν τοὺς πεζοὺς περιπατοῦντας πολὺ διάστημα. 

55. αἵ δὲ μετὰ || τῶν πεζῶν ἅμαξαι ἵνα περιπατῶσι, καϑὼς περιπατοῦσι τὰ μέρη 

τῆς παραταγῆς, εἴτε ὀρδίνου, εἴτε μετὰ παρατάξεως πρὺς τὸν τύπον, πλὴν ἵνα μὴ περι-- 
πατῶσι περυρμέναι καὶ ἀναμεμιγμένως, ἀλλὰ πρῶτον αἱ τοῦ δεξιοῦ χέρατος καὶ κατύπισϑεν 

τοῦ ἀριστεροῦ, εἶτα τοῦ μέσου ἀριστεροῦ καὶ τύτε τοῦ μέσου | δεξιοῦ. 

56. ἂν δὲ ὦσιν οἱ ἐχϑροὶ πλησίον, ἁρμόζει τοὺς σχουταράτους ἕνα ἕκαστον βαστάζειν 

156. xai om. p || 759. εἴτε ὀρδίνου] conferas XI, 17; εἴτε uer" ὀδυδίνου Meursius voluit || 760. 
χυάτους p. 

2190 

2195 

160 
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ζοιτας τοὺς ὁπλίτας περ. πατεῖν χαὶ μὴ εἷς τὰς ἁμάξας “ταῦτα 

καταλμιπάγειν, ἵνα ὦσιν ἕτοιμοι πρὸς τὴν» “μάχην. 

4. Ὥστε ἕν τοῖς ἀναγκαίοις καιροῖς, xaSec ἕν τῇ παρατάξει 

τάττονται, οὕτως τάγμα τάγμα περιπατεῖν καὶ 4") συγκεχυμένως 

ἢ Θιεοπασμένως, ira, εἶ γένηται χρεία τοῦ παρατάξασξαι, ἑτοίμως 

πρὸς τοῦτο χαταοστῶσιγ. 

5. Ὥστε, £g» πολλοί εἶσιν οἱ τῶν ἐχδρῶν καβαλλάριοι, ἐγγι- 

Córrov αὐτῶν τῷ στρατῷ uj ἐπιτηδεύειν συνεχῶς τὰ ἀπληχτα 

CONSTEDUTIOOEX:; 

τας ἕχαστον τὰ ὕπλα αὐτοῦ βαστάζογτα περιπατεῖν 
καὶ μὴ εἰς τὰς ἁμάξας ταῦτα καταλιμπάγειν, ἵτα 

Got» ErOLUOU πρὸς τὴ» μάχην. er δὲ τοῖς ἀναγκαίοις 
καιροῖς, καξὼς er τῇ παρατάξει τάττονται τὰ τάγματα, 

οἵτως αὐτιὰ δεῖ περιπατεῖν χαὶ μὴ συγκεχυμένως ἢ 
ὁιασπασμέτος, Vra, ἑεὰν γέρηται χρεία τοῦ παρατάξασξαι, 

ἑτοίμως εἰς τοῦτο καταστῶσι». 
51. Exv δὲ πολλοί εἰσι» οἱ τῶν ἐχξρῶν χκαβαλλάριοι, 

ἐγγιζόγτῶων αὐτῶν τῷ στρατῷ (5 ἐπιτηδεύει» συγεχῶς 

2801. ἕτοιμα videtur esse in P,V || 2804. διασπασμένως omnes codd.; 

ef. Psalles p. 201., sed etiam ad vss. 1208. et 2841. app. || 2805. καϑιστῶσιν 

M || 2806. πολλοὶ εἰσὶν M, πολλοὶ ὦσιν P,V || 2807. αὐτῶ A. 

3, - - ^ ^ * * € 

τὰ ἄρματα αὐτοῦ καὶ περιπατεῖν πρὸς τὸ εἶναι εἰς τὸν πόλεμον ἕτοίμους χαὶ μὴ χκατα- 

λιμπάνειν αὐτὰ εἰς τὰς ἁμάξας. εἰς δὲ τὸν καιρόν, ὅταν ὑποπτεύῃς πολεμίους, οὐχ ὀφεί- 

τὸν λουσεὲ περιπατεῖν τὰ τάγματα οὔτε ἀναμεμιγμένα χαὶ ὡς φϑάσουσιν, οὔτε πάλεν διακε- 
κομμένα, ἄλλ᾽ οὕτως, ἵνα περιπατῶσιν ὡς παρατάσσονται εἰς τὴν παραταγήν, ἵνα, ἂν 

γένηται χρεία τοῦ παρατάξαι, εὑρεϑῶσιν ἕτοιμοι εἰς τοῦτο. 
» s » 22 T € 447 : , e ^ ft , * 

57. ἂν δὲ moÀkol ὦσιν οἱ χαβαλλάριοι τῶν πολεμίων, ὅταν πλησεάζωσιν εἰς τὸν 

στρατόν, μὴ ἐναλλάσσης πυχνὰ τὰ ἄπληχτα, μηδὲ περιπατῇῆς xe? ἡμέραν, ὅτε μέλλει 

168, ἥρματα C || 164. “ολεμίους} syll. ovg quasi. omnino evanuit iT C || 765. φϑάνουσιν p || 766. 

ἀλλὰ O || 769. ἐναλάσσῃς Cp || καϑημέραν C. 
os 
232 
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ἀλλάσσειν ἢ τὰς ὁδοιπορίας ποιεῖσξδιαι πρὸ τῆς τοῦ πολέμου ἐκβά- 
σεως, ἀλλὰ πρὸ δύο ἢ τριῶν ἡμερῶν προκαταλαμβάνειν σὺν τύπου, 

ἔνξδα ἡ συμβολὴ μέλλει jnre αι, κἀκεῖσε ἀσφαλῶς αἀπληκεύειν. 

20. Πῶς Du τοὺς πεζοὺς cic δασεῖς xai δυσβά- 

rovc καὶ στενοὺς τόπους πορεύεσξαι; 

1. Τοὺς ὃν ὕλαις δασείαις καὶ δυσβάτοις καὶ οτετοῖς τύποις 
ἐλπίζοντας κατ᾿ ἐχξιρων τὰς ἐγχειρήσεις ποιεῖσδαι, καὶ κατεξαέρε- 

τον Σχλάβων ἢ ᾿Ἵντῶν, εὐσταλεῖς εἶναν δεῖ xol μηδὲ πολλοὺς 
καβαλλαρίους ἔχειν, μήτε δὲ ἁμάξαις κεχρῆσξδαι ἢ vODÀÓQ πολλῷ 

CONSTITUTIO IX. 

τὰ ἄπλιχτα ἀλλάσσειγ ἢ τὰς ὅδοιπορίας ποιεῖσξαι πρὸ 
τῆς τοῦ πολέμου ἐχβάσεως, ἀλλὰ πρὸ δύο ἢ τριῶν 
ἡιιερῶ» προχαταλαμιβάγειν τὸ» TOTOY, ἔγξα ἡ συιμιϑολὴ 
μέλλει γίνεσπαι, χάκεῖσε ἀσφαλῶς ἀπλικεύειν. 

08. μὰ» δὲ μέλλῃς ἔφοδον ποιεῖν κατὰ χώρας ἐχξρῶν 
“μετὰ πεζικοῦ στρατοῦ διὰ δασέων χαὶ Ovoperor xci 
στεγῶν» τόπο» ἢ καὶ €r αὐτοῖς ἐγχειρήσεις κατ΄ αὐτῶν 
ποιεῖσξαι, οὐ δεῖ σὲ πολλοὺς χκαβαλλαρίους ἔχει)», μήτε 
ἁμάξας ἔχειν ἢ τοὔλδον πολὺν ἢ ὕστλα πολλὰ (καὶ βαρέο), 

2808. ἀπλίχτα M, ἁπλῆκτα A, ἀπλῆχτα P,V || ἀλάσσειν P, ἁλάσσειν V || 

2809. ἐχτάσεως M || 2? P,V || 7 P,V || 2811. χἀκεῖσε Α ()), χακεῖσε MP, V || 

ἁπληχεύειν A, nde P,V || 2815. μήτε]! οὔτε A P,V || 2816. ἔγει» solus M. 

habet || πολύ Meursii codex || «e£ βαρέα ego inserui. 

γενέσϑιαι ὁ πόλεμος, ἀλλὰ πρὸ δύο ἢ τριῶν ἡμερῶν προλάμβανε xci ἀπέρχου εἰς τόπον, 
ὅπου μέλλει γίνεσϑαι ἣ συμβολὴ τοῦ πολέμου, καὶ ἀπλήκευε ἐκεῖ μετ᾿ ἀσφαλείας. 

58. ὧν δὲ μέλλῃς ἐπέρχεσϑαι κατά τινος χώρας ἐχϑρῶν μετὰ πεζιχοῦ στρατοῦ καὶ 
. 5-79. , 37 4 . ^ n " ^ * » 1 ^ , * 
διαβαίνειν εἰς || δάση x«i OvoxóLovc zai στενοὺς τύπους ἢ καὶ ἂν μέλλῃς καὶ εἰς τὰς 

τοιαύτας δυσχολίας πολεμεῖν τοὺς ἐχϑρούς, wj ἔχε πολλοὺς χαβαλλαρίους, μηδὲ ἁμάξας, 

710. γένεσϑαι (?) p || 111. γενέσϑαν C || 772. ἐπάρχεσϑαι p || 773. ἢ 0m. p, καὶ om. C || 774. μὴ δὲ C, item 775. 

2815 
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2825 

ττὸ 

25] 

jj ὅπλοις βαρέσιν, οἷον ζάβαις ἢ κασσιδίοις, ἀλλὰ σκουταρίοις τοὺς 
“μὲν σκουτάτους μείζοσι, κογταρίοις δὲ χοντοῖς χαὶ ui καβαλλαρι- 

κοῖς, τοὺς δὲ ψιλοὺς σκουταρίοις μικροτέροις καὶ ἑλαφροτέροις, 

τοξογαρέτροις, βηρύτταις, ἀκοντίοις μικροῖς αυρισκίοις" χαὶ 

ὀλίγοις * μαρτεζυβαρβούλοις. ἀξίνας δὲ πάντως περισσὲς χρὴ ἔχειν καὶ 
ἐν τοῖς veropógoic ζῴοις ἐπιρέρεσξαινι διὰ τὸς χρείας. τὴν δὲ 
πεζικὴν τῶν σκουτάτων τάξι; μηδ᾽ ἐπ᾿ εὐδείας ἤτοι (xara) 

! μαυρυκίοις M; sed cff. ᾿ερουλίσκια p. 110, Σκλαϑιενίσκια p. 118. 

CONSTITUTIO IX. 

οἷον λωρίκια καὶ κασσίδας ἢ κλιβάγια ἡ τι τῶν TOLOUTOT,, 
ἀλλὰ σχουτάρια | μόνον ἔχειν τοὺς σχουτάτους ιιείζογα, 

κοντάρια δὲ χκογτὰ καὶ μὴ καβαλλαρικά, καὶ τὰ σπαδία 
xo τζικούρια, — τοὺς δὲ λεγ ομέγους ψιλοὺς σχουτάρια 
μικρὰ καὶ ἐλαφρότερα, τοξοφάρετρα, ῥιχτάρια, (XÓTT 
μικρά, Ἐειχθς εἸα, καὶ εἴ τι τοιοῦτον ἐλαφρὸν καὶ χρή- 
007. ἀξίνας δὲ πάντος περισσὰς χρὴ ἔχει» καὶ ὃν τοῖς 
σα) μαρίοις ἐπιφέρεσξαι διὰ τὰς χρείας. 

] 99. Τὴ» δὲ πεζικὴν τῶν σχουτάτων τάξι» μηδὲ 

2817. ἢ “ΠῚ ἣ M || κλειβάνια M. || £M. || τῶν omm. A P,V || τοιοῦτον A P,V || 

2818. μόνα A P,V || 2819. καὶ μὴ καβαλλαρικὰ Scheffer (p. 530.) inseruit || 2821. 

ῥηχτάρια M, διπτάρια AP, V ; cf. vs. 1164. || 2822. Vocabulum μικρὰ in A P,V ad 

τζικούρια est relatum || 2828. χρὴ omm. P,V || 2825. μὴδε M, οὐδὲ AP,V. 

—— — MÀ—ÀÓ——— Á—— SÉÉ———— 

μηδὲ τοῦλδον πολύ, μηδὲ ἄρματα πολλὰ καὶ βαρέα, otov λωρίχια καὶ κασίδας καὶ κλιβάνια 

j| τι τοιοῦτον, ἀλλὰ σχουτάρια μόνα ἐχέτωσαν οἱ σκουταράτοι μεγαλώτερα, κοντάρια μικρὰ 
xci μὴ χκαβαλλαριχά, ἐχέτωσαν δὲ καὶ omae καὶ τζικούρια. οἱ δὲ ψιλοὶ ἐχέτωσαν σκου-- 

τάρια μιχρὰ χαὶ ἐλαφρότερα, τοξοφάρετρα, || διπτάρεα, μεναύλεα μικρά, τζξιχκούρια καὶ εἴ 
τι ἄλλο τοιοῦτον ἐλαφρόν ἐστι χαὶ χρήσιμον. ἀξινάρια δὲ ἁρμόζει περισσὰ ἔχειν καὶ 

wo θαστάζειν καὶ εἰς τὰ σαγμάρια διὰ τὰς χρείας. 

99. τὴν δὲ πεζεχὴν παραταγὴν τῶν σχουταράτων uw) ποιῇς ἡπλωμένην ὡς μέτωπον, ὡς 

115. ἅρματα C || 770. ri C || 779. ἐλαφρὸν ἐστὶ C. 

82" 
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μέτωπον τάσσειν, ὡς ἕν τοῖς ὁμαλοῖς καὶ γυμτοῖς τόποις, αλλ 
5 E » , , ^N ^2 . E EY ^ , - 

εἷς δύο ἢ τέσσαρα μέρη [ἡ] ἐπὶ O60 ἢ “τεσσάρων τὸ βάξος τῶν 
} N ' S S 3 - ^ ' ' € 

ἀκιῶν πρὸς TO ποοὺν τοῦ στρατοῦ, ἢ ἐπὶ κέρας πρὸς TO ὑποτε- 
, - P7] € € / ) - ^ ν ΄ » - 

ταγιένον σχῆμα, (ἢ), ec n χρεία ἀπαιτεῖ. τὰ δέ μέρη ἴσως zireir 
z ) " n " c » B S4 - 2 ^ 

καὶ περιπατεῖν ἀγεστῶτα αλλήλων, ὡς ἀπὸ λίξου βολῆς. ἕαν δὲ 
/ "y 2 -- » QE ) x D RIS ES 

σύνεισι καβαλλάριοι ἢ τούλδος, OsLOStr αὐτῶν TOV τοῦὔύλδον ποιεῖν 

CONSTITUTIO IX. 

em εὐπείας ἤτοι κατὰ uérostor τάσσειν» χρή, ὡς &r τοῖς 
ὁμαλοῖς καὶ γυμιτοῖς τόποις, ἀλλ᾽ εἰς δύο 5 τέσσαρα 
μέρη ἐπὶ δύο ἢ τεσσάρων τὸ βθάξος τῶ» xiv πρὸς τὸ 
ποσὺν τοῦ στρατοῦ, ἤ, Oc ἡ χρεία ἀπαιτεῖ. τὰ δὲ μέρη 
ἴσως κινεῖν καὶ περιπατεῖν ἀφεστῶτα ἀπ᾿ ἀλλήλων, ὡς 
απὸ λίξου βολῆς. 

60. ᾿κμὰν δὲ σύνεισι χαβαλλάριοι ἢ τοὔλδος, ὄπισξεγ 

2827. 9 V || τέσσαρα] ὃ M, τεσσάρας P,V || 2828, 9 M || τεσσάρων Meursii 

codex, ὃ M, τέσσαρας A || Verba μέρη. . .. τεσσάρων omm. P,V !| &xwov M || 

2828. 2829. πρὸς (προς V) τὴν ποσότητα APP,V || 2829. ànov:ià M || 2829— 

2831. Cff. ,Inedia Tactica Leonis" c. XLIN, S: διαστήματα δὲ ἐνταῦϑα τῶν 

ταγμάτων προσάλληλα ἐπ᾿ εὐθείας μὴ πλέον ἔστω λίϑου βολῆς || 2880. ἐφεστῶτα 

P,V || 2882. &/ A B,V || σύνεισιν W || τόλδος MW. 

uei d εἰς πόλεμον, ἐν τοῖς ὁμαλοῖς καὶ γυμνοῖς τόποις, ἀλλ᾽ tre aote αὐτοὺς εἰς 

δύο ἣ εἰς τέσσαρα μέρη, ἐχέτωσαν δὲ οἱ dun βάϑος ἀπὸ δύο ἀνδρῶν ἢ ἀπὸ τεσσάρων 

πρὸς τὸ ποσὸν τοῦ στρατοῦ, i ὡς ἅπαντᾷ | χρεία. ὀφείλουσι "δὲ xol τὰ τοιαῦτα τέσσαρα 

μέρη περιπατεῖν ἐπὶ χέρας χαὶ τὸ ἕν χέρατον, ὅ ἐστε τὸ ἄκρον τῆς παραταγῆς, ἔμπροσϑεν 
ἔχειν ὡς μέτωπον χαὶ τὸ ἄλλο ὄπισϑεν ὡς οὐρὰν zai οὕτως εἶναι αὐτὰ εἰς μῆκος ὄρϑια 

καὶ στενά, τὸ | ἴδιον μέτωπον ἔχοντα βάϑος καὶ τοὺς πρώτους τῶν ἱσταμένων εἰς βάϑος 

ὀρδίνων ἔχοντα περιπατοῦντας εἰς πλάγιον, ὡς ἀνωτέρω λεπτομερῶς εἴποιιεν. δεῖ δὲ αὐτὰ 

τέσσαρα μέρη κινεῖν καὶ περιπατεῖν τοσοῦτον ἀπέχοντα dGa' ἀλλήλων, ὅσον ῥίπτει τις 

Aud &orov. 

60. ὦν δὲ ἔχῃς καὶ χκαβαλλαρίους ἢ τοῦὔλδον, tre περιπατῇ τὸ τοῦλδον ὑπισίλδεν τῶν 

782, παρατάσσης p || 784. dmavi; p || 789. ῥέπτεν τὶς C. 

2890 

790 
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x«i uer αὐτὸν τοὺς καβαλλαρίους καὶ μετ΄ αὐτοὺς ολίγους 
οχουτάτους καὶ φιλοὺς γτωτοβύλακας διὰ τὰς ἐκ τοῦ γώτου, ὡς 

εἶχός, ἐπιγινομένας ἀδοκήτους ἐρύδους, τοὺς δὲ ψιλοὺς TOUG ur 
προπορεύεσδιαι τῆς παρατάξεως μέχρι ἑνὸς σημείου μετὰ ὀλίγων 
καβαλλαρίων, τοὺς 06 ἐκ πλαγίων ἑχατέρωξδεν αὐτῆς περιςατεῖν, 

ἵνα μὲν χαὶ σχουλκεύωσι καὶ γιτώσχωσι, μι) ἐγκρύμματά εἶσιν 
ἐχξρῶν ἢ Ofróga ἵστανται κατὰ τοὺς τώτους αὐτῶν πεπριομένα, 

CONSTITUTIO IX. 

αὐτῶν τὸν τοὔλδον ποιεῖν χαὶ μετ᾽ αὐτὸν τοὺς καβαλ- 
λαρίους καὶ μετ᾿ αὐτοὺς ὀλίγους σχουτάτους (xai) 
ψιλοὺς τωτοφύλαχας διὰ τὰς ἀπὸ ὄπισξεν, ὡς εἰκός, 

ἐπιχιγομέγας ἀδοχήτους ἐφόδους, τοὺς δὲ ψιλοὺς τοὺς 
«ὃν ἐχπορεύεσξαι τῆς παρατάξεως μέχρι ἑγὸς σημείου 
μετὰ ὀλίγων χαβαλλαρίων, τοὺς δὲ ἐχ πλαγίων ἔγϑεν 
καχεῖξεν ἀνάγκη περιπατεῖν, ἵγα xod σχουλχεύοωσι xai 
γιγώσχωσι, μήποτε ἐγχρύμιιατά εἰσ ἐχξρῶν ἢ δένδρα 

2833. τόλδον M.W || 2884. μετ ᾿ αὐτοὺς) μετὰ τοὺς P,V || σκουτάτους 

omm. APB,V || χαὶ ex Urbicio inserui || 2886. γινομένας ΑΙ || ἐφόδους 

ἀδοκήτως P,V || Verbis τοὺς δὲ ψιλοὺς $ incipit in codicibus excepto A. || 
2839. κἀκεῖϑεν WP,V, χκἀκεῖϑεν A, κακεῖϑεν M. || σκουλκευωσι W, σχουλεύωσι 

MP, V, σχουλκευϑῶσιν A; in mge cod. W scholium: σχοπευωσι | βιγλευωσι || 

2840. γινώσκωσιν W A || ἐγκρύμματα (eyeg. Wo) εἰσὶν W A || ὦσιν P,V. 

πεζῶν, ὀπίσω δὲ τοῦ τούλδου oL καβθαλλάριοι καὶ πάλιν ὀπίσω τῶν χαβαλλαρέων ἵνα περι-- 

πατῶσιν ὀλίγοι ψιλοὶ σχουταράτοι ὀπισϑοφύλαχες διὰ τὰς γινομένας πολλάκις iz τῶν 
» - Ξ - y 2 7 ὄπισϑεν ἀνελπίστους ἐπιδρομὰς τῶν ἐχϑοῶν. οἱ δὲ ψιλοὶ oi μὲν ὀφείλουσιν ἐχ{(πορεύεσϑαιν 

AE hsec am ATH λίου 3 OXCH VEO CALCOLOY. οἵ δὲ 5 95 τὴς TC OCTO; Js ἑμπροσι ἐν (χρις cvoc μελιοὶ μετὰ θλιγ γὼ χαβαλλαρίων, 0t € ZEQUTCTELI 

, * , » Ὁ οὐ ^ * 2 "n E ^ ν᾿ Q. A " ἐχ πλαγίων ἔνϑεν χαὶ ἐχεῖϑεν πρὸς τὸ βιγλίζειν αὐτοὺς zai x«raucvÜvev, μήποτε 
? - Ἢ . 3 34 ἢ ἐγχρύμματα ὦσιν ἐχϑρῶν ἢ δένδρα ἱστάμενα πεπριονισμένα τοὺς χορμοὺς xci ὀλίγον 

194. πορεύευ ϑαι inserui || 796. μήτε p || 797. ante ἐχϑροῶν inserit ἀνδρῶν C || ἐχϑοῶν om. y. 

61. 



[p. 113. M.] 

p. 

62. 

39. Meurs. 
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z - € ce } - x , 

M καὶ σχηματικῶς ἱστάμενα, ἅτινα ἀπὸ χειρῶν e S OULLETO. 
2 t bd 2 - 3 - - 

dudit ἑμρράξεις ποιοῦσιν ἕν τοῖς στενώμασι καὶ ἀγῶνα τοῖς 
" [2 / , - - -— ΤΕΥ 

αἰφνιδιαζομένοις παρέχουσιν. καὶ ταῦτα προερευνᾶν δεῖ διά τὲ 
- 4 αν , * 7 er ' D 7} - M 

ψιλῶν χαὶ ὀλίγων καβαλλαρίων, «μα δὲ καὶ ἀποσοβεῖν τοὺς κε- 

χρυμμένους ἐχξιρούς, εἶξ΄ οὕτως παρέρχεσξιαι τὴν παράταξιν. καί, 

|! ἐγγίζοντα M, ἔχοντα P et R; legendum ἐχγὺς ὄντα ; ceterum hac im parte archetypum codicis 

Medicei corruptum fuisse e lectionum pravitate codicis colligas. 

CONSTITUTIO IX. 

ἱστάμεγα, τὰ ὄπισξεν αὐτῶν πεπρισμέτα, Ἰἔχοντα xa 
σχηματικῶς (T uera, (TITO. ἀπὸ χειρῶν ὠξούμεγα χαὶ 
πίπτοντα χατὰ τῶν παρόδων ἐμφράξεις ποιοῦσιν ET 
τοῖς στεγώμιασι χαὶ ἀγῶγα τοῖς αἰφτιδιαζομέγοις παρέ- 

χουσι». 

61. Καὶ ταῦτα προερευγὰν δεῖ διά τὲ ψιλῶν στρα- 
τιώτῶν χαὶ ὀλίγων; καβαλλαρίωνγ, ἅμια δὲ καὶ ἀποσοβεῖν 
τοὺς xEXQULLULÉTOUG ἐχξρούς, cit" οὕτως παρέρχεσϑξαι 
τὴ» παράταξι». 

2841. Pro τὰ ὄπισϑεν αὐτῶν ΑΡΙΨ ἅτινα habent [] πεπρισμένα P, V, περι- 

πρισμένα (cf. Psalies p. 207) M'W A. || 2841—2842. Pro ἔχοντα... . ἅτινα 

AP,V habent: μὲν εἰσὲ (εἰσὶν A) δὲ ὅλου (διόλου ΑἹ τοὺς χορμούς" ὀλίγον 

δὲ (τὶ addunt P,V) μόνον κρατοῦσι (χρατοῦσιν A)' καὶ || 2842. Post χειρῶν 

AP,V inserunt παρὰ τῶν ἐχϑρῶν || ὠχούμενα P,V || 2843. ἐμφρ. ποιοῦσιν) 

ἑἐμφράσσουσι À, ἐμφράττουσι P,V || 2844. τὰ στενώματα A P,V || στενώμασιν W || 

2848. «9 ' οὕτως Migne, «9 ' oUroe; MP, V, d&9 ' οὐτως W, &9"' οὕτως A. 

μόνον χρατοῦντα, ἅπερ προωϑοῦσιν οἱ ἐχϑροὶ μετὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν, χαὶ πέπτουσιεν 

εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φράσσουσι τὰ στενώματα καὶ obe ἔχουσιν αἰφνιδιάζειν, εἰς ἀγῶνα || 

ἐμβάλλουσι. 

01. ταῦτα ἁρμόζει προερευνᾶν καὶ χαταμανϑάνειν ψιλούς, ὡς εἴρηται, στρατιώτας 

χαὶ ὀλίγους καβαλλαρίους, οἵτινες ὀφείλουσιν ἀποδιώκειν τοὺς ἔχοντας ἐγχρύμματα 

ἐχϑρούς, χαὶ οὕτως ἕνα διαβαίνῃ ἡ παραταγή. 

799. αἰφνιδιάσειν C. 

τῷ [72 x 

800 

[2 
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ὅπου μὲν ἀραιότεροί εἶσι τύποι, τοὺς καβαλλαρίους προλαμβάνειν 
καὶ τὰς σχκούλκας ποιεῖν, ὅπου δὲ δασεῖς καὶ δυσχερεῖς, τοὺς τφιλούς. 
τοὺς δὲ φιλοὺς μὴ ὡς τοὺς σκουτάτους ἐπ᾿ εὐδείας τάττεσδαι, 

ἀλλὰ κατὰ δρούγγους, τοῦτ᾽ ἔστι τρεῖς ἢ τέσσαρας μὲν φιλοὺς 
ἀκοντιστάς, ἐπιρερομένους καὶ τὰ σκουτάρια αὐτῶν, ira, εἶ χρεία 

γένηται, καὶ “ σχουτείωσι καὶ “ἀκοντίζωσιν» οἱ αὐτοί: καὶ ἕνα δὲ 

τοξύτην ἔχειν ὑπ᾿ αὐτῶν φυλάττεσξαι δυνάμενον. τοὺς δὲ τοιούτους 

CONSTITUTIO IX. 

/ 3 

62. Καί, ὅπου μὲν; ἀραιότεροί εἰσι τόποι, τοὺς 
2 c , * fS 3 M X 3... - o2 χαβαλλαρίους προλαμβᾶγείν» xoi τὰς βίγλας ποιεῖγ, 

€/ M . - ^ Y - 25 d 1 L 

ὅπου δὲ δασεῖς καὶ δυσχερεῖς τόποι, τοὺς ψιλούς. 
3. Τοὺς δὲ ψιλοὺς μὴ τάττε ἔστ᾽ tÜStlac xaSÓg 

n / ὙΠ D s / Οὐ τ Ὁ d ΤῊΝ 
τοὺς σχουτάτους, ἀλλὰ κατὰ (δρούγγους, τοῦτ᾽ ori) 
AM » - » Jo à D x - 9 E μ᾽ A . A 3) 

2805 OUO ?) τρξις ἢ τέσσαρας ψιλοὺς ἀχονγτιστας τάξεις, ἔστι- 

φερομέγους xai τὰὼ σχουτάρια αὐτῶν, ἵγα, càr χρεία 
γένηται, καὶ σχουτεύσωσι καὶ ἀχογτίσωσι» οἱ αὐτοί" 
καὶ ἕνα δὲ τοξότην ἔχει», ὅστις καὶ ὕπ᾽ αὐτῶν φυλα- 
χϑήσεσξαι δύναται. 

2850. -oo( εἰσι W, τρὸοὶι εἰσὶ P,V || 2853. τάττης AP,V || 2854. 

δρούγγους τοῦτ᾽ “ἔστι inserui; cf. Urbicii IV, 5 et IT, 5.|| 2855. g P,V || 

7; P,V || 2857. oxovicvooow Ἃ || 2858. 2859. φυλαχϑήσεται — omisso 4 

δύναται — MW || 2859. δυνήσεται P, V. 

62. πλήν, ὕπου μέν εἰσιν ἄραιότεροι τύποι, ἵνα προλαμβάνωσιν oL καβαλλάριοι χαὶ 

διγλέζωσεν, Üxov δὲ δάση χαὶ δυσχολίαι, (vc. προλαμβάνωσεν οἱ πεζοί. 
68 * T δὲ ^ , N en ,» , ΄ C M Ns P: , ^ 
). μὴ ποιῃς δὲ τοὺς ψιλοὺς ὕλους εἰς μίαν παραταγήν, ὡς χαὶ τοὺς Oxovrco«rovg, 

ἀλλὰ μίσγε δύο, τρεῖς ἢ τέσσαρας ψιλοὺς διπταριστὰς ἔχοντας χαὶ τὰ σχουτάρια αὐτῶν, 

(vea, ἂν γένηται χρεία, σχουτεύσωσει χαὶ ῥιπταρίσωσιν οἱ αὐτοί. ἀφύριζε δὲ μετ᾿ αὐτῶν 

x«i ἕνα τοξότην, ὅντινα καὶ αὐτοὶ ἵνα παραφυλάττωσι οὕτως. 

804, μὲν εἰσὶν p || ἀραιώτεροι p || 805, βιγλέζωσι C. 

64. 



fol. 15" 

12529 Lami. 

256 

€ , 
ὁρούγγους, ὡς εἴρηται, μὴ ἐπὶ μιᾶς παρατάξεως ἢ ἐπ᾿ εὐδείας τὴν 
ὁδοιπορίαν ποιεῖσδεαι, ἀλλ᾽ ἐρεξῆς [μὴ] "t ἐσπαρμένως,᾽ ἵνα καὶ τοὺς 

γώτους ἀλλήλων βυλάττωσιν» καί, εἰ συμβῇ τοὺς ἔιιπροσξδεν αὐτῶν 
ἀντίστασιν ὑπὸ ἐχξρῶν ὑρίστασδαι καὶ βαρεῖσξαι ὑπὸ δυσχερείας 

τύπου, οἱ ὑπισξεν ἀγνώστως ὑψηλύτεροι γιγύμενον κατὰ τοῦ νώτου 

τῶν ἐχξρῶν ἔρχονται, “ὥσπερ ἀναγκαῖόν ἔστιν ἀεὶ σπεύδει» τοὺς 
ψιλούς, Ég ᾧ τοὺς ὑψηλοτέρους τύπους κατὰ τῶν £ySQUr προ- 

! Legendum . censeo ἐσπευσμένως. 

CONSTITUTIO IX. 

64. Τοὺς δὲ τοιούτους δροιγους μὴ esi μιᾶς 
παρατάξεως ui em εὐξείας τ} ὁδοιπορία» ποιεῖσξαι, 
αλλ᾽ ἐφεξῆς 1 | ἐσπταρμέγος, γα καὶ τοὺς TvOTOUG ἀλλήλων 

pvà«rro0w καί, ἐὰν συμβὴ τοὺς ἔιιπροσξὲν αὐτῶν 
ἀγτίστασιν ὑπὸ ἐχξρῶν ὑπομεῖναι καὶ βαρεῖσξπαι ὑπὸ 
δυσχερείας τόπου, ὄπισξεν ἀγγώστος ὑψηλότεροι γι»ό- 
μενοι χατὰ τοῦ YOTOU τῶν € Um ΞΟ ἔρχονται, ὥσπερ 
άγαγχαῖόν ἔστι» (e σπεύδει» τοὺς ψιλούς, Vra τοὺς ὕψη- 
λοτέρους τόπους xaTa τῶν ἐχξρῶν προχαταλαμϑάγωσι:. 

2862. ἐπαρμένως A. || τοὺς νώτους] τὰς ψύας A P,V || 2868. τοῖς M W || 2864. 

ἀντιστάσεις Ἀ || 2865. 2866. χεγόμεγοι codd. || 2866. κατὰ τοῦ νώτου) ὀπίσω A P,V || 

ἔρχωνται A V || ὅπερ AP, V || 2867. -ov ἐστὶν ΜΡ Ψ, -ov ἐστι» W || σπουδάζειν 

AJP,V || τοὺς ψιλοὺς tva, ἵνα ot ψιλοὶ A P, V || 868. προκαταλαμιράνωσι P, V. 

64. ive ποιῃς τοὺς ψιλοὺς ὀλίγους. οὐδὲ γὰρ ὀφείλουσι περιπατεῖν oL ψιλοὶ ἐν τῷ 

ἅμα, ἀλλ᾽ ὀλίγοι, χαϑὼς μίσγεις αὐτούς, καὶ σκορπιστοί, τρεῖς τυχὸν ἢ τέσσαρες μετὰ ἑνὸς 
τοξότου ἐχεῖ χαὶ τρεῖς πάλιν ἢ τέσσαρες μετὰ καὶ tvóc | τοξότου ἐνταῦϑια, καὶ οἱ λοιποὶ 
ὁμοίως οἱ μὲν ἔμπροσϑεν, οἱ δὲ ὄπισϑεν, ἵνα zal τὰ ὀπίσϑια ἀλλήλων φυλάττωσι. καί, ἐὰν 
εὕρωσιν οἱ ἔμπροσϑεν ἐχ!!ϑροὺς καὶ δυσκολίαν τύπου, ἵνα ἐιιβαίνωσι κρύφα οἱ ὄπισϑεν εἰς 
ὑψηλοτέρους τόπους xci ἔρχωνται ὀπίσω τῶν ἐχϑρῶν, ὥσπερ ἁρμόζει τοὺς ψιλοὺς di 

2865 

810 

815 
- Pj - - σπουδάζειν, ἵνα τοὺς ὑψηλοτέρους τύπους κατὰ τῶν ἐχϑρῶν προλαμβάνωσι χαὶ κρατῶσι. " 

810. 811. ἐντωάμα C || 811. 815. Cf. S 63.]| 815. --818, Verba ἑνὸς τοξότου... .. μετὰ om. p || 813. 

ÉvrtUU tr p || 814. οἱ alterum. posterius insertum in Ο a m. pr. || 815. ὑψηλωτέροις p; item infra. 
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e, n Ke ᾿ * D 7 - 

(χατολλαμβάνειν." πάραγγ A3 raa δὲ τοὺς φιλοὺς περαιτέρω τοῦ 
WA ees 7 i , N 7 i / ὡς 

ϑύνασσ αι αὐτοὺς ἀκούει" ἢ βουχήνου ἢ) τούβας gu] χωρίζεσξαι 
- / 6. π᾿ 1 7, ) c 5 

τῆς παρατάξεως, iro μὴ o quurocuerou — fBonScvac, ὡς εἶχός, 
" - RUN , c) E " Δ 5 H 

βαθύν τον: τῶν δὲ τεσσάρων μερῶν ἐπὶ κέρας πορευομένων, εἶ μὲν 
[: / e Y " i 1 ) ΄ 

στενὸς | εὐρεδπείη 0 τύπος, ὠὐτὲ μὴ ὀύνασξσαι τὰ τέσσαρα μέρη 

! Of. etiam. p. 250. 

CONSTITUTIO IX. 

65. Πὰαραγγείλῃς δὲ xol τοὺς ψιλούς, ἵγα πλέον τοῦ 
δύγασπαι αὐτοὺς ἀκούει» ϑουκίγου um χωρίζωγται τῆς 

παρατάϊξεως, (ra uu» γυμγούμενοι βοηξείας, ὡς εἰχός, 
ϑαρούγται. 

66.1 Tor δὲ τεσσάρων uegor ἐπὶ τὸ ἔιιπροσσι 6} χέρας 
πορευομέγῶν, ἑὰν στεγὸς εὑρεξὴ ὃ τόπος, ὥστε μὴ 

2869. παραγγείλεις MW || 2869—2872. Pro ἵνα. ... βαροῦνται Α P,E 

habent: tre τοσοῦτον χωρίζωνται (χωρίζονται P,) dzó τῆς παρατάξεως, ὅσον 

δύνανται ἀκούειν βουκίνου φωνῆς, ἵνα μὴ ucxgür τῆς παρατάξεως γινόμενοι 

καὶ βοηϑείας στερούμενοι βαροῦνται (βαρῶνται P, ἘΠ᾿ ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν || Codicis 

V folium 205" explicit verbis ἵνα τοσοῦτον χωρίζωνται ἅπο τῆς, folluum 2006" 

incipit verbis -λοῦσι περιπατεῖν. ἐν δὲ τῇ παρατάξει καὶ αὐτοὶ πεζοὶ ἵστασϑαι, 

ὥστε ἀνάγκη x. τ. À. p. 205 ed. Meursianae, in ὃ 77 (Μρῃ.) || 2874. ὁ deest 

in meis libris, habet Meursii codex. 

65. παράγγειλον δὲ καὶ τοὺς ψιλοὺς μὴ χωρέζεσϑαι πλέον ἀπὸ τῆς παραταγῆς, ἀλλὰ 

τοσοῦτον, ὅσον δύναται ἀκούειν φωνὴν θουχένου ἢ σάλπιγγος, πρὸς τὸ μὴ γυμνωϑῆναι 

αὐτοὺς βοηϑείας x«i καταπονηϑῆναι παρὰ τῶν ἐχϑρῶν, ἀλλά, καϑὼς ἀνωτέρω εἴπομεν. 

66. ἕνα τὰ τέσσαρα μέρη περιπατῶσιν ἐπὶ χέρας, ἔχοντα τὸ ἕν χέρατον τῆς παρα- 

ταγῆς ἔμπροσϑεν ὡς μέτωπον x«i τὸ ἄλλο ὄπισϑεν ὡς οὖράν. καὶ οὕτως εἶναε αὐτὰ εἰς 

μῆχος ὄρϑια καὶ στενά. ἂν {δ εὑὕρεϑ'ῃ στενὸς | τόπος καὶ μὴ δύνωνται περιπατεῖν ἴσα 

τὰ τέσσαρα μέρη, ἵνα ποιῇς τὰ δύο μέρη sc διφαλαγγέαν᾽ χαὶ τὰ ἄλλα δύο πάλεν εἰς 
διφαλαγγίαν ἤγουν ἵνα διαβῶσι πρῶτον τὰ δύο μέρη ἴσα, μία παραταγὴ εἰς μῆχος, ὡς 

818, βυκίνου factum ex βυκείνου in C || 821, οὐρά C || 822, δ᾽ inserui || 824, ἐσα C. 
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[p. 114. M.] 

67. e. 185. 

p. 40. Meurs. 
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69. 
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b uo LL ἜΡΓ Ων Y. 1 P. ΩΣ ΠΣ ST: 188 καὶ avra παρέρχεοξ αι, di o μέρη ποιεῖν εἷς διραλαγγίαν, εἰ δὲ 
Hn , - e κἀξ, , A NS 9 Li » 7 im 

“ηδὲ dco χωροῦσιν, κατα & utépoc stan yeu [ὡς] ἔστι χέρας ὡς 
, , c ^ D - oc [3 » 

“ταν «παράταξιν», καὶ τοὺς λοιποὺς ἕρεξῆς, τῶν ψιλῶν — ὡς ELIT O4 --- 
» ^ d i] e - i i] LE 

«ei προλαμβανόντων. μετὰ δὲ τὸ παρελξεῖν τὸν στενὸν τύπον «τάλειν 
js X * } 2 í S UE EP AD A: ME S YUHEM εἷς τέσσαρας ἀρχὰς TOL μέρη, ὡς ἑτάγησαν, ἐπὶ κέρας φέρει: 

) ΄ 2 x -Q S Qu MIS SE UNE rer cT y , αὑτούς. εἰ δὲ πλῆξος ἐχδι ρῶν ἢ ἐπιραγεὶ ἢ" &uroozer ij &x πλαγίων, 

! Sie M ; levendum cum codd. P V ἐπεφανείη. 

CONSTITUTIO IX. 

δύγασξαι τὰ τέσσαρα μέρη χαξ΄᾿ ἑαυτὰ παρέρχεσξαι, osi 
δύο μέρη ποιεῖν εἰς διραλαγγίαν. | 

67. Er δὲ μηδὲ δύο χωροῦσι», xar& £r μέρος παρά- 
yeu cmi χέρας ὡς μίαν παράταξιν, καὶ τοὺς λοιποὺς 

ἐφεξῆς, τῶν ψιλῶν — Oc εἴρηται. «ἀεὶ προλαιιβϑαγόγτον. 
68. Mera δὲ τὸ παρελξεῖν τὸν στεγὸν TÓSUOY -τιάλι)᾽ sso 

εἰς τέσσαρας ἀρχὰς ἤγουν μέρη, Oc ἑτάγησαγν, ἕπὶ κέρας 
ἤγουν πρὸς τὰ ἔωμπροσξε» φέρειν αὐτούς. 

69. Εἰ δὲ πλῆξος ἐχϑρῶν Ὁ απιφαγεῖ ἢ ἔμστροσξεν ἢ 

2875. τέσσα (sic!) A || παρέρχεσϑαι A E, παρέρχεται P,, πορεύεσϑαι M, 

πορευέσϑαι W || 2877. χωροῦσι M, χοροῦσιν E || χατὰ τὸ ὃν E, xarà τὸ ἕνα 

P, || 2879. ἐφεξῆς in W in mge, sed signo ad suum in textu locum refertur || 

2883. ἐπιφανεῖ M, cf. Psalies 215, ἐπιφανῃ W AP,E. 

e 
» 2. ^ , - , ^ ttonret, 0p te καὶ στενὴ ἔνϑεν εἷς τὸ ἕν πλάγιον χαὶ μία ἐχεῖϑεν εἰς τὸ ἄλλο πλάγεον, 8 

καὶ αἵ ἄλλαι δύο mtr χατόπισϑεν ὁμοίως. 
m 3 ^ * I ^ 

67. εἰ δὲ οὗ χωροῦσιν οὐδὲ τὰ δύο μέρη, ἵνα διαϑῇ ἕν ἕχαστον μέρος χατόπισϑεν Lote vU h 
οὗ 222 us , EN , - E c 2 ΤῊ 2 94. E TUN σ ΣΝ c δὲ Un? "Uc aic E τοῦ ἄλλου ὡς μία παραταγὴ εἰς μῆχος, ὡς εἴπομεν, ὀρϑϑέα χαὶ στενή, οἱ δὲ uuLol, ὡς εἴρη 

, 

ται, LUC. προλαμβϑάνωσε πάντοτε. 
) ^ i ^ d at Y a 68. μετὰ δὲ τὸ διαβῆναι τὸν στενὸ" τόπον ἵνα γένωνται πάλιν εἰς τέσσαρα μέρη (c uso 

7 ^m Aw » » ^ U - ἦσαν καὶ περιπατῶσιν ὁμοίῳς εἰς μῆκος Opt καὶ στενά, ἔχοντα τὸ ὃν χέρατον τῆς 
- , ^ DLE y» 

παραταγῆς ἔμπροσϑεν ὡς μέτωπον x«i τὸ ἄλλο Octav ὡς oDgr. 
» ᾿ - A - N . » LV. , » 1 ^ 

69. ὧν δὲ φανῇ πλῆϑος ἐχϑρῶν ἀπὸὺ πλαγίου, ἐπεὶ χαὶ τὰ τέσσαρα uio Oo χαὶ 
HI ] 2 X 7 , hri 1 Ν 

829. παραλαμβάνωσι p || 831. ὀρϑία p; item infra 588, 



959 

? * , p" 7, , "d D 

καὶ 00 χρεία μέρους, κατ ἐχείρου δέον ἐπὶ μἐέτωστον «τοιξῖν TY 
n SEN. » ^ ) - - ΓΞ - ) - 

παράταξιν, TOUT €OTLUV, et ἐξ} αθιστέθῳ. T6 TO S6Qc perootr, GUTOU 

- » / [965 2 V T 2, ' : E »«« 5 d 

τοῦ ἄχρου μέρους ἱσταμένου ἕν τάξει ἔρχονται τὰ ἀλλὰ τρία μέρη 
πον ES 3 ͵ / 5 SURE D 

καὶ παρατάσσονται αὐτῷ tr τοῖς ἰδίοις τόποις, εἰ δὲ δεξιᾷ ῥαγῶσι, 

CONSTITUTIO IX. 

ex πλαγίων, (xa) οἵου ἃ» συνίδης μέρους ὅτι πρέπει, 
ass XOT ἐχείγου ποιήσεις ἐπὶ μέτωπον ἤγουν» ἐπὶ τὸ 

ἔιιπροσξὲν τὴν παράταξι», τοῦτ᾽ ἔστι:, εἰ «ιὲν ἀριστερᾷ 
τῆς παρατάξεως grow, αὐτοῦ τοῦ ἄκρου μέρους τῆς 
παρατάξεως er τάξει ἱσταμέγου ἔρχονται τὰ ἄλλα τρία 
uépn καὶ παρατάσσονται αὐτῷ €r τοῖς ἰδίοις τόποις, 

sw ££ δὲ δεξιᾷ φαγῶσι, τὸν ὑτιοιο» τρύπον μεταβαλλόμεγοι γ1. 

2884. Inserui καϑ᾽ (e Rec. Const), scripsi οἵου et μέρους pro codd. οἷον 
et μέρος || 3884— 2885. πρέπει μετεκείνου (xov' ἐκείνου ego) MW, πρέπει μετὰ 

ἐκεῖνο Meursii codex, τρέπειν μέλλει ἐχεῖνο videtur legisse Checus, cocer, 

ἐκεῖνο A.P,E || 2885. ἐπὶ] εἰς A P,E || 2885—2880. Verba ἤγουν... . τοῦτ᾽ 

ἔστιν omm. AP,E|| 2886. εἰ μὲν οὖν εἰς và ἀριστερὰ (ἀριστερᾷ ΑΔ ἘΠ A.P, || 

ἀριστερᾷ M, ἀριστερα W || 2887. φανῶσιν) AP,E addunt οἱ ἐχϑροί || 2888. 
ἱσταμένους P,E || 2890. δεξιὰ MW P,, δεξεὰ A E || φανῶσιν W A. 

dH - - “- M ^ , στενὰ περιπατοῦσι, τὸ χέρατον τῆς παραταγῆς αὐτῶν ἔχοντα μέτωπον καὶ τὸ μέτωπον 
- M * » E ε.ν.5 ^ * 

805 αὐτῆς ἔχοντα (oc, χατὰ otov μέρος ἂν φανῶσιν oL ἐχϑροὶ ἀπὸ πλαγίου, κἄντε χατὰ 
- 8 - - “" ΠΟ ἐγ ^ Η͂ E T n" 

τοῦ δεξιοῦ, κἄντε κατὰ τοῦ ἀριστεροῦ εὑρίσχηται ἕτοιμος παραταγὴ πρὺς robo ἐχϑρούς, 

τὸ τοιοῦτον μέρος οὖὔδὲν ἄλλο ὀφείλοντες ποιεῖν, πλὴν (v« στρέφωσι τὰ πρόσωπα αὐτῶν 
^ J —- » m€- " , “-- ς 2 Ἵ , , 

πρὸς αὐτούς. διὰ τοῦτο, ἂν ucv | κατὰ τοῦ ἀριστεροῦ μέρους φανῶσιν οἱ ἑχϑροί, α΄ 6]. 10 
“ “ - ^ 2 Ξ στρέφωσιν οἱ τοῦ ἀριστεροῦ μέρους τὰ πρύσωπα αὐτῶν πρὺς τοὺς ἐχϑροὺς x«i στήκωσι 

so μετὰ τάξεως, χαὶ ἔρχωνται zai τὰ ἄλλα τρία μέρη καὶ παρατάσσωνται μετ᾽ αὐτοῦ 
ἕχαστον μέρος εἰς τὸν ἴδιον τύπον χαὶ ἁπλῶται καὶ ἐχτείνηται τὸ μέτωπον" τῆς παραταγῆς. 

εἰ δὲ χατὰ τοῦ δεξιοῦ μέρους φανῶσιν, tre ποιήσῃς τὸν ὅμοιον τρόπον, εἰ δὲ φανῶσιν ἀπὸ 

ἔμπροσϑεν κατέναντι τῶν μερῶν τῶν περιπατούντων μέσον ἣ τοῦ ἑνὸς ἢ τῶν δύο, xcOoS || p, 41. Meurs. 
E » RUER : A UNS d 
ἂν τύχῃ, ἵνα περιπατῶσι πρὺς τὸν τύπον. ἐπεὶ καὶ τὰ τοιαῦτα μέρη, τὰ εἰς τὸ μέσον 

885, αὐτῶν p || οἵ om. C || 886, εὑρίσκεται C p; cll. IX, 11, 47, X, 6 || 848, τῶν μερῶν om. p || 844. 
22 
93* 



72. 

[p.115.M.] 73, 

c. 1253 Lami. 
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τὸν ὅμοιον τρύπον μεταβαλλόμενοι ποιοῦσι τὰς ὄψεις κατ᾽ ἐκείνου, 

εἶ δὲ fuspooSer pare: τῶν μέσων μερῶν ἢ τοῦ ἑνὸς ἢ τῶν Oo, 
πρὸς τὸν τύπον δεξιᾷ ἐγκλινομένων ὡς ἕν παραγωγῃ καὶ εἷς μέτ- 

ὠσπὸν ἀποκαξισταμένων τὸ ἄλλα δύο ἐρχόμενα ὁμοίως παρατάοσ- 
σονται χαὶ γίνεται ἡ τάξις πλαγία ἐπὶ “έτωςον. καὶ εἶ ἐὐὲν ὁ 

τύπος ἔχει, συντεταγμέγως ἑἐπέρχεσξδευαι τοῖς ἐχξροῖς τοὺς ψιλοὺς καὶ 

CONSTITUTIO IX. 

ποιοῦσι τὰς ὄψεις κατ᾽ exelrov, εἰ δὲ Éusrgoozer φαγῶσι 
τῶν UéGOrT (ἱερῶν ἢ TOU ἑγὸς ἢ τῶν δίο, πρὸς τὸν τόπον 
δεξιᾷ &yxAurouéror χαὶ εἰς μέτωπον ἀποκαξισταμέγον 
τὰ ἄλλα δίο μέρη ἐρχόμεγα διιοίως παρατάσσογται 
καὶ γίγνεται ἡ τάξις πλαγία ἐπὶ μέτωπον. 

70. Καὶ εἰ uér ὃ τόπος ἔχει, συντετα) μέγως CTÉQ- 
χέσπαι τοὺς ψιλοὺς τοῖς ἐχϑροῖς, Vra μετ᾿ αὐτῶν καὶ 

2891. xcv' ego, xci MW P, Ἐπ, om. A || ἐκείνου ego, ἐχεῖνοι (ἐκείνοι W) 

eodd. || ἑμπροσϑε Ἃ || 2892. μέσον A || ; MW || πρὸς τὸν τόπον ego, xoi 

τῶν τόπων M W, τούτων AP,E || 2893. δεξιὰ AP,E || ἐχχλενομένων A P,E; 

fecit, diorthosis posterior. 

περιπατοῦντα, ὄρϑια καὶ στενὰ περιπατοῦσι, τὸ χέρατον τῆς παραταγὴς αὐτῶν ἔχοντα 

μέτωπον χαὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ἔχοντα βάϑος" (xci) ὀφείλουσι τὰ ἔιπροσϑεν δύο κέρατα 

τῆς παραταγῆς τῶν αὐτῶν δύο μέσων μερῶν κλῖναι πρὺς τὰ δεξεὰ μέρη xci τὰ μὲν τοιαῦτα 

δύο κέρατα τῆς παραταγῆς ἔρχωνται εἰς τὰ πλάγια ἔνϑεν καὶ ἐκεῖϑεν, τὸ δὲ μέτωπον 
αὐτῶν γένηται πρὸς τοὺς πολεμίους. x«l εὑρίσχωνταε τὰ αὐτὰ δύο μέρη ἀποβλέποντα πρὸς 

τοὺς πολεμίους, ἔρχωνται δὲ zal τὰ ἄλλα δύο μέρη xci παρατάσσωνταε ὁμοίως χαὶ 

ἁπλῶται καὶ ἐχτείνηταε τὸ μέτωπον τῆς παραταγῆς. 

70. καὶ ἂν μὲν παρέχῃ ὃ τόπος, ἁρμόζει συντεταγμένους τοὺς ψιλοὺς καὶ χαβαλλα- 

ρέους ἐπέρχεσϑαι χατὰ τῶν ἐχϑρῶν καὶ περικυχλοῦν αὐτούς. εἶ δὲ ὃ τύπος οὐ χωρεῖ 
συντεταγ! μένους αὐτοὺς ἐπέρχεσϑαε, ὀφείλουσεν οἱ ὄρδινοι τῶν σχουταράτων εἰς τὰ τοιαῦτα 

τὰ alterum om. p || 846. καὶ inserui || τὰ ἔμπροσθεν iteratur in C || 850. rà om. p || 858. 

Voc.i συντεταγμένους syll. σὺν et r«; e corr. in C || 854. In ἐπευχεσϑαι litt.-m o m. r. inse- 

ruit in €, 

2895 

840 

850 



2900 

2905 

856 
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καβαλλαρίους κατακυκλοῦν τοὺς Érarríove, εἶ δὲ οὐ χωρεῖ ovrre- 
ταγιένη» αὐτὴν καὶ semexvowérQr (διέρχεσδιαι), δεῖ βαϑδείας καὶ 
«Quite τῶν σχουτάτων ἀκίας τάσσεσξεαι, ἵνα καὶ τὰς διαβάσεις Ota. 
τῶν δέγθρων εὐκόλως: ποιοῦτται καί, εἶ χρεία γένηται, πυκνοὔτται. 

εἰ θὲ οὐδὲ οὕτως χωροῦνται, δεὶ ἵστασξδαι τὴν παράταξιν, τοὺς δὲ 

CONSTITUTIO IX. 

c6 δ - 5 S , 

καβαλλάριοι χαταχυχλοῦσι τοὺς CrarríOUG, εἰ δὲ οὐ 
-- , 3 , . , 

χορεῖ συντεταγμένῃ" αὐτὴ» xai πεπυχγωμέγη} διέρ- 

χεέσξαι, (δεῖ) τὰς [δὲ] τῶν ὅπλιτῶν 5;ovr τῶν σχουτά- 
2 c- 3 €! ^ 

τῷ» ἀχίας βαξείας καὶ ἀραιὰς TGOOtOZQL, ἵγα xal τὰς 
ν - 3 " ᾿ - , J - 

διαϑάσεις εὐχόλως διὰ τῶν δένδρων ποιοὔύγτται xal, 
ὶ t N 

) , , - 

εν χρεία γέγηται, τυχγούγται. 
m EJ δὰ 2 »N €? - VC Canes ΞΕ Li 

il. Et δὲ οὐ(δὲ οὕτως) χορούτται, δεῖ ἵστασξαι τὴν 
*- j 3) Δ ) 23 

παράταξιν, τοὺς δὲ ψιλοὺς ἀφίειν εἰς τοὺς ἐχϑροὺς 

2898. χκαταχυκχλοῦσιν A, καταχυχλῶσι ΝΕ Ἐὶ || 2899. ,quo illud πεπυ-- 

χνωμένην pertineat, obscurum est. Puto tamen respicere παράταξιν πλαγίαν, 
de qua in superioribus*. Scheffer p. 531.|| 2900. δεῖ inserui, δὲ eieci; in codd. 

verbo τὰς $ incipit || 2902. Orajjácst; om. E || διὰ τῶν δένδρων εὐχόλως 

A P,E || ποιουνται W, ποιῶνται AP,E || 29083. & E, ἡ P, || πυκνῶνται A E, 

πυκνωνται P, || 2904. εἰ ego scripsi (v. supra 2877. ἐὰν (Eev W) codd. || 

οὐδὲ οὕτως ego, ov (ov W) codd. || χωρῶνται P,E || Post. ἵστασϑαι ATP,E 

inserunt μὲν || 2905. Pro ἀφίειν εἰς τοὺς ἐχϑροὺς A ῬῚ Εἰ ἐξέρχεσϑαι κατὰ τῶν 

ἐχϑρῶν exhibent. 

στενώματα ἔχειν βάϑος καὶ εἶναι doctol, ἵνα καὶ εἰς τὰ δένδρα εὐκόλως διαβαίνωσι καί, 
ὕταν χρεία γένηται, πάλιν ἵνα πυχνῶνται. 

71. εἰ δὲ οὔδὲ οὕτως χωροῦνται, ἁρμόξει, ἵνα | μὲν παραταγὴ στήκῃ, οἱ δὲ ψιλοὶ 

ἀπολύωνται dg τοὺς ἐχϑροὺς καὶ ἐκ τῶν ὄντων ἐγγὺς αὐτῶν ἵνα ὀλίγοι σχουταράτοι καὶ 

καβαλλάριοι ἐπεβοηΐλῶσιν αὐτοῖς. 

850, γένηται χρεία C, 

74, 

75. 
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^ ΟῚ / M - - 2 - 

ιλοὺς ἑπαριέναι τοῖς €ySQoic καὶ ἔκ τοῦ πλησίον cmionSer 
) - Se v2 324 7 " n δ ᾿ Ὁ / 

αὐτοῖς διά τὲ ολίγων σκουτάτων καὶ δια χαβθαλλαρίων. 
E VN - e 02 » c : / D " » 

2. dei δὲ παραγγελϑῆναι, ὃτ ἂν, ὡς eixoc, κραυγὴ γένηταν ἕν 
- . - - / 2 / i] /, , 

τῷ ὁδοιςορεῖν τῶν πολεμίων ἐπιραινομένων, tj πάντας φυρέσσαι 
, Ὁ 7 " ν 7 2 Ly * ἢ 

καὶ xor ἐχείνου τρέχειν τοῦ μέρους, ἀλλα τοὺς (LEV σχουτάτους 
τ TA DENS 5 ' ἃ Y 7 ' 

σῆς τάξεως αὐτῶν ἔχεσδαι, τοὺς δὲ ψιλοὺς ἑχάστου μέρους ἐπὶ τὸν 
ΨΥ EX Ar κατ νέην N Va MADE S " κράζοντα συντρέχειν καὶ μὴ τοὺς Lusoocer tic τὰ πλάγια προ- 

7, » ὮΝ i - 7 ᾿ , B 

χείρως ἔρχεσξδι αν ἢ τοὺς τῶν πλαγίων ἐπὶ τὸ ἔμπροσδεν μέρος ἀγεὺ 

CONSTITUTIO IX. 

Ye ρον; ἐν Nri SPEM T xal ex τῶν πλησίον emuüfonseiv αὐτοῖς διὰ τὲ OÀLyOY 

σχουτάτω»γ χαὶ διὰ χαβαλλαρίωγ. 
79 A. S A JR " C/ TN [SP] D/R ς i») Y 

76. i2. ΠΙαραγγείλῃς 08 παντῶς, LUPO, OT ὧν, ὡς &UXOG, 

χραυγὴ γέρηται cr τῷ ὁδοιπορεῖν ὡς πολεμίων ἐπιξαι- 
, Á Ἐν 2 9 

rouéror, μὴ πάγτας φιύρεσδαι καὶ xaT ἐχείγου τρέχει) 2910 
» , 2) * - - 

τοῦ μέρους, ἀλλὰ τοὺς μὲν σχουτάτους τῆς τάξεως 
B] - 7 - 3 e € Ὕ 

αὐτῷ» ἔχεσξαι, τοὺς δὲ ψιλοὺς ἑκάστου μέρους ἐπὶ 

τὸν χράζογτα συγτρέχει» χαὶ μὴ τοὺς &ustQoOscr εἰς 
τὰ πλάγια προχείρως ἔρχεσξαι ἢ τοὺς TOT πλαγίων 

2906. ix τοῦ πλησίον (πληάίου A) AP,E (omisso χαὶ P,E) || 2908, 

παραγγείλεις ΜΝ || πάντας P,E || 2910. πάντας AP,E, voluit et Scheffer 

p. 532; πάντως MW; πάντως autem recte in Nic. Phoc. De velit. bell. p. 214, 

23 (cf. p. 195, 23) || φύεσθαι A. 

LÁ “Ὁ ΕΣ 

79. ποίησον δὲ παραγγελίαν, ἵνα, ὡς ἔτι περιπατοῦσιν, ἂν γένηται κραυγὴ ὡς φαινο-- seo 

μένων πολεμίων, μὴ φύρωνται καὶ συγχέωνται οἱ ὅλοι καὶ τρέχωσιν εἰς ἐχεῖνο τὸ μέρος, 
ὅπου μέλλει γενέσϑιαι | κραυγή, ἀλλὰ οἱ μὲν σκουταράτοι ἵνα περιπατῶσιν εἰς τὴν τάξιν 

- € vl ^ ^ 2 ^ c , [2 , ,» ^ , » my » - dj αὐτῶν, oL δὲ ψιλοὶ xci αὐτοὶ ὁμοίως ἵνα στήκωσιν εἰς τοὺς τύπους αὐτῶν, ἐκεῖνοι δὲ μόνοι 

fol. 16" oL ψιλοὶ ἵνα συντρέχωσι. xci ἐπιβοὴ ϑῶσιν οἱ περιπατοῦντες εἰς ἐχεῖνο | τὸ μέρος, ἔνϑα 
, ^ € m 

p. 12. Meurs, ἔχει γενέσθαι ἣ κραυγή, καὶ μὴ ἔρχωνται εἰς τὰ || πλάγια οἱ περιπατοῦντες «ἔμπροσϑεν 505 

860, ἵνα om. p || 804, συντρέχωνταν p, 



3915 

2920 

810 

363 

τῆς τοῦ ἄρχοντος ἐπιτροπῆς, ἀλλ᾽ ἕκαστον μέρος τοῖς ἰδίοις ἐπι- 
βοηξεῖν ἕν καιρῷ κραυγῆς, ὡς ἡ χρεία καλέσει, καὶ ἵνα, éar 

θαροὔνται, ὡς cixÓc, εἷς τὴν τῶν σκουτάτων παράταξιν προστρέχωσι 
καὶ tuj βιάζωνται ὑπὸ τῶν ἐχξρῶν. ἀσφαλῶς οὐν αἱ ὁδοιπορίαι 
τῶν -εζῶν καὶ VIX TIT YT γίνεσξαν δύνανται, ἵνα," ὡς εἰπομεν, Er 

r- ἐὰν. V. Sophocl. Lex.* p. 599. 

CONSTITUTIO IX. 

3 , -€- - ) ) 

ἐπὶ τὸ ἔξιμπροσξεν μέρος «rcv τῆς TOU ἄρχοντος ἔπι- 
d 34242 / , - 1 7 Ξ - 5 

τροπῆς, ἀλλ᾽ ἕχαστο; μέρος τοῖς ἰδίοις ἐπτιϑοηξεῖν er 
E 3 * e * ς B e ^ 7 ^ 7 , 1C ^ X S 9 Ξ Y 9 fe χοιρῷ χραυγῆς, ὡς ἡ χρεία χαλέσει, xal Vra, ekr βα- 

- ς DR E 5 Y - E / / - 
θοῦγταιν, ὡς ἕικος, etg Τὴ») TOY OXOUTGTOY παράταξιν} 

, 2 “΄ & T ΘΙ ΧΡΥΣᾺ τρέχωσι χαὶ μὴ ϑιάζωνται ὑπὸ TOT CYSQOTY. —— 
3 E - * € Cv , - - 

19. Ισφαλῶς ovr αἱ οὁδοιπορίαι TOY πεζῷ} χαὶ 
Y - , c " 2283 * 

ἁριιοδίως γίρεσπαι δύνανται, Vra, ὡς εἴπομιξεν, Cv 6v 

2915. 2916. προτροπῆς A P,E || 2917. óc ex Urbicio sumpsi, ὦ M, ὦ W || 

ὡς ἡ (y W) χρεία καλέσει desideratur in AP,E || εἰ P,E || 2917. 2918. 

᾿αρύνωνται W || 2919. τρέχωσι A P, E, τρέχουσιν W, τρέχουσι M. || 2920. ὃ, 73.] 

Cf. , Inedita. Tactica. Leonis" c. XLIX, 7: Παρατάττονται δὲ iv ταῖς δυσχωρίαις 
οἱ πεζοὶ καὶ ἔνϑα προσδοκήσιμος ἡ τῶν πολεμίων ἐπίϑεσίς ἐστι τόνδε τὸν τρόπον" 

ἂν ἄρα καὶ πλάτος τι μέτριον iv ταῖς εἰρημέναις εἴη δυσχωρίαις, μέχρις ὀργυιῶν 

i! τὸ ἐλάχιστον" μέσον μὲν τὸ τοῦλδον πρύεισι σχολῇ καὶ βάδην, τούτου 

δ᾽ ἑκατέρωϑεν τὰ τῶν ὁπλιτῶν ἅπαντα παρέπεται τάγματα, ὄρϑια καὶ στενά, 

οὐκ ἐπὶ μέτωπον, ἀλλ᾽ ἐπὶ κέρας τὴν πορείαν ποιούμενα, καὶ τὸ μὲν μῆκος 

βάϑος, τὸ δὲ βάϑος ἔχοντα μῆχος x. τ. λ. || 2921. ἵν "^ PLE || IX, 59. 

ἢ πάλεν οἱ περιπατοῦντες εἰς τὰ πλάγια ἔρχωνται εἰς τὸ ἔμπροσϑεν μέρος χωρὶς προστά-- 
ξεως τῆς κεφαλῆς, ἀλλὰ ἕν ἕχαστον μέρος τῶν ψιλῶν, ὅταν γένηται κραυγή, ἵνα ἐπεβοη δὴ 

ἐχεῖ, ἔνϑα περιπατεῖ. εἰ δὲ συμβῇ καταπονη)ῆναι αὐτοὺς ψιλοὺς ὑπὸ τῶν πολεμίων, ἵνα 

τρέχωσιν εἰς τὴν παραταγὴν τῶν σχουταράτων xci μὴ βειάζωνται παρὰ τῶν ἐχϑρῶν. 

73. οὕτω δύνανται γίνεσίγαι uer? ἀσφαλείας καὶ ἁρμοδίως αἱ ὁδοιπορέαι τῶν πεζῶν, 

868, αὐτοὺ- Om. p. 

4 A. 
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μὲν τοῖς δασυτέροις τύποις καὶ δυσβάτοις ἐπὶ κέρας τάσσωτται, 

εἶτε εἰς τέσσαρα μέρη, tire εἷς δύο, ἕν δὲ τοὶς ἀραιοτέροις ἐπὶ 

nuérosor ἕν -ττλαγίῳ τοξει fr ἀραιοτέραις. καὶ θαξυτέραις ἀκέαις. 

Oei δὲ εἰδέναι, ὅτε ἕν ταῖς ὕλαις ταῖς δασείαις οἱ Éx χειρὸς ἀκον- 
τίζοντες ἀγαγκαιότεροί εἶσι καὶ τῶν τοξοτῶν χαὶ τῶν σρεγδονιστῶν. 

CONSTITUTIO IX. 

τοῖς δασυτέροις τόποις καὶ δυσϑάτοις ἐπὶ κέρας ἤγουν 
στεγοεπιμήκη τάσσονται τάξι», εἴτε | εἰς τέσσαρα μέρη, 
εἴτε εἰς δίο, ὡς οἱ τόποι δέχονται, cr δὲ | τοῖς ἀραιοτέ- 
ροις ἐστὶ μέτωπον ἔν πλαγίφι τάξει εἰς πλάτος, ET 
ἀραιοτέραις μὲν κατὰ τὸ πλάτος ἀκίαις, βαξυτέραις 
δὲ χατὰ τὸ πάχος. 

"4. Πίγωσχε δέ, ὅτι ἔν ταῖς δασείαις ὕλαις Οἱ EX 
χειρὸς ἀκογτίζογτες διὰ ῥιχταρίων ἢ {μεγχύλων ἄγα)- 
καιότεροί εἰσι καὶ τῶν τοξοτῶν χαὶ TOY σφρεγδογιστῶγ. 
μὰ τοῦτο πρέπον ἐστὶ τοὺς πολλοὺς τῶν ψιλῶν εἰς 

2928, στενοεπιμήκει (στενῶ ἐπιμήχκει P,E) . . .. τάξει ΑῬῚ ΕἸ || τάσσονται 

P,E || δ᾽ Ῥ, {| 2924. ; P,E || 2925. πλαγίω AE || 2926. ἀραιοτέροις 

P,E || 2927. πάχος] βάϑος AP,|| 2928— 2929. ἐκ χειρὸς] εὐχερῶς ΑΡ ΕἸ || 

2929. ῥηκταρίων M, ρηχταρίων W, ῥδιπταρίων AP,E; v. 1164. 1800. 2139. || 

2930. -ροι εἰσὶ M P,E, -οοἱ εἰσὶ W || σφενδονητῶν AE, σφενδονιτῶν P, || 2931. 

memor ἑστιν W. 

ἂν εἰς τοὺς δασυτέρους καὶ δυσχόλους τύπους, ὡς εἴπομεν, γίνηται | παραταγή, ἐπὶ κέρας 

ἔχουσα τὸ ἕν χέρας, ὅ ἐστι τὸ ἄκρον αὐτῆς, μέτωπον ἔμπροσϑεν καὶ τὸ ἄλλο ὄπισϑεν 
οὐράν, καὶ ἔστιν εἰς μῆχος ὀρϑέα καὶ στενή, εἰς μέντοι τοὺς doctorégovg, ἂν ἔχῃ ἅπλωμα 

τὸ μέτωπον αὐτῆς καὶ ὦσιν οἱ ὄρδινοε ταύτης doetóreoot ἢ πα χύτεροι. 

74. γίνωσχε δέ, ὅτε εἰς τὰ δάση οἱ εὐχύλως ῥέπτοντες μετὰ τῆς χειρὸς αὐτῶν ἢ 

ῥιπτάρια ἢ μέναυλα πλέον ὠφελοῦσε παρὰ τοὺς τοξότας καὶ τοὺς σφενδοβολεστάς. διὰ 

S71. γίνεταν p || 818, καί ἔστιν p || ἀρανωτέρους p || S74. αὐτοῖς p || ἀραεώτερον p || ἢ] καὶ C in 

ras. || παχύτεροι] syl. nez in ras. in C || 815. αὐτῆς p || 876—877. Verba διὰ τοῦτο... .. σφενδο- 

2925 

2930 

815 
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O10 χρὴ τοὺς πολλοιὶς τῶν φιλῶν εἷς βηρύττας καὶ ἀκόντια yourá- 
CreoS qt. οἱ δὲ τοξόται ἀγαγκαϊοί εἶσι τῇ παρατάξει μᾶλλον ὑποτασ- 

σύμεγνοι, καὶ εἰς τραχεὶς καὶ εἷς χριμενώδεις καὶ εἷς ortroOc καὶ 

γυμτοὺς τύπους. οἱ μέντοι ἀκοντισταὶ καὶ (Seer τῆς παρατάξεως 

εἷς τας ὕλας τῶ-ς δασείας μάλιστα ἀγταγκαϊοί εἶσιν. 

CONSTITUTIO IX. 

ῥιχτάρια καὶ ἀχόγτια ἐκ χειρὸς βαλλόμεγα ovyyvura- 
CEOSQL. 

15. Οἱ δὲ τοξόται ἀγναγκαῖοί εἰσι τῇ παρατάξει 
“(λλογ ὑποτασσόμενοι, καὶ εἰς τραχεῖς καὶ εἰς χρη- 

(γώδεις καὶ εἰς στεγοὺς καὶ γυμγοὺς τόσους. 

16. Οἱ μέντοι ἀκοντισταὶ καὶ ἔξωξε; τῆς παρατά- 
ἕεως εἰς τὰς ὕλας τὰς δασεῖς μάλιστα ἀταγκαῖοί εἰσι». 

τοσαῖτα μὲν οὐν xai ἐγ ταῖς ὁδοιττορίαις παραφυλάττει» 
σε ἀγα) καῖον, ὦ στρατῃ) €. ὶ 

2932. ῥηχτάρια MW, διπτάρια A.P, E, v. 2929. || συμβαλλόμενα M. || 2933. 

2934. ουγγυμνάζεσϑαι ego, γυμνάζεσϑαι codd. || 2934. ἀναγκαῖοι εἰσὶ (εἰσὶν W A) 

codd. || 2936. καὶ γυμνοὺς omm. P, E || 2938. δασεῖς MW ; forma vulgaris (cf. 

XVIIT, 91, ed. Vári: εἰς ὀξεῖς ἐλασίας et salles p. 188) erat retinenda habente 

M apud Urbicium δασεῖας ; δασείας AE, δασίας P,; fecit diorthosis posterior || 

-αἴοι εἰσὶν MW A, -αἴοι εἰσὶ P, E. 

τοῦτο πρέπει γυμνάζεσϑιαι τοὺς πολλοὺς τῶν σφενδοβολιστῶν εἰς τὸ ῥέπτειν διπτάρια xci 

μέναυλα. 
75. οἱ δὲ τοξόταε ὠφελοῦσιν ὀπίσω τὴς παραταγῆς μᾶλλον παρατασσόμενοι, χαὶ εἷς 

τραχεῖς καὶ εἷς κρημνώδεις καὶ εἰς στενοὺς τύπους χαὶ γυμνούς. 

76. οἱ δὲ ῥιπταράτοι ὠφελοῦσι καὶ ἔξωϑεν τῆς παραταγῆς κατεξαίρετον εἰς τὰ δάοη. 

ταῦτα ὀφείλεις τυλάττειν, ὅταν περιπατῆς. 

βολιστῶν om. p || 881, κατ᾽ ἐξαίρετον p. 

79. 

$0. 
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um καταλύεσξδιαν δὲ τὴν παράταξιν, πρὶν ἢ πάντες ἀπλικεύσωσιν 
καὶ τὸ γοσσάώτον δεύντως ὀχυρωδῇ καὶ αὖ οχούλκαι ἔξελξωσιν. 

εἰδέναι δὲ πάντας χρή, ἵνα τῇ gor τῆς τούβας ἵστανται καὶ τῇ 

τοῦ βϑουκήγου κιροῦσιν. 

CONSTITUTIO IX. 

17. Πρὶν» ἢ δὲ πάγτας ἀπλικεΐσαι, τὴ» παράταξιν 
μηδέποτε διάλυε, μήτε ἐπὶ πεζῆς στρατείας, ure ἐπὶ 
καβϑαλλαρικῆς, ἕως Cr χαὶ τὸ φοσσάτον ὀχυρωπῇ xci 

«i βίγλαι ἐξέλδωσι». 
18. Πιδέγαι δὲ πάγτας προστάξεις, Vra τῇ φωγῇ τοῦ 

κατὰ συγήπεια» βουκίγου — γγωρίζογτες αὑτὸ — ἵστανται 
καὶ πάλι» τῇ συγήξει Qory τοῦ ἑτέρου βουχίγου ἤγουν» 
τοῦ χιγήϊματος κιγτοῦσι». οὕτως OUT ἡμῖν διατετυςτω- 

uéror τῶν περὶ ὁδοιπορίας στρατοῦ, ἐφεξῆς σοι χαὶ TOY 

περὶ τοῦ Atyouérov τούλδου διαταξόμεπα τύπον. 

2941. απλικεῦσαι W, ἀπληκεῦσαι P, Ἐς, ἁπληκεῦσαι A. || 2942. στράτειας M, 

στρατιᾶς A P,E || 2948. φοσσάτιον A. || ὥχυρωϑῆ P,E || 2944, ἐξέλϑωσι P, E || 

2945. &. 78.] Cft. ,Inedita  Tactica Leonis? XLIX, 8: “εῖ δὲ πάντας £v τὲ πολέ- 
uot; ὡσαύτως καὶ ὁδοιπορίαις τὰ παρὰ τῶν ἡγεμόνων ἀκριβῶς εἰδέναι συν ϑήματα 

καὶ τοῦ μὲν βυκίνου ἠχοῦντος τῆς κινήσεως ἄρχεσϑαι πάντας, τῆς δὲ σάλπιγγος 

αὖϑις ἑστάναι. || 3945---2946, Εἰδέναι... ἵστανται] Προστάξεις δὲ πάντας 

ἀκριβῶς γνωρίζειν τὴν φωγὴν τοῦ βουκίνου, ἵνα τῆς συνήϑους φωγῆς τῆς στά- 

σέως ἀκούοντες ἵστανται in A P,E || 2947. συνήϑη P,E || 2948. κινῶσιν codd. 

2948. 2949. διά τὲ τυπωμένων E || 2950. τόλδου MW || διαταξώμεϑα W. 

17. πλὴν πρὸ τοῦ ἀπληκεῦσαι πάντας καὶ ὀχυρωϑῆναι καὶ τὸ φοσσάτον καὶ ἐξελ ἡ) civ 

τὰς ᾿ίγλας μηδέποτε παραλύῃς τὴν παραταγήν. 

78. εἴτε πεζικὸν ἔχεις στρατόν, εἴτε χαβαλλαριχκόν, ὀφείλουσι δὲ πάντες γνωρίζειν 

τὴν φωνὴν τῆς σάλπιγγος καί, ὅτε ἀκούσουσιν αὐτῆς, ἱστασίγαι, καὶ πάλεν τὴν φωνὴν τοῦ 

βουκέίνου τοῦ κινήματος καὶ ἔχτοτε κινεῖσί)αι. οὕτως εἰπύντες περὶ ὁδοιπορίας 
m ji t « » ' ' € , N 

στρατοῦ διαταξώμεία ἄρτι χαὶ περὶ τοῦ τούλδου. 

884, καὶ τὰς βίγλας C. 

2945 

885 
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CONO / 4 d 3 - M / 

Urbict V. [Περὶ roéA0ov| 1. Περὶ τοῦ μὴ ἑπάγεσδαι 
N - ἡ E / ππ τὸ "E Y AY , : SU 

ror τοὔλδον Pv μάχῃ. Τοῦ roíAÓov κατὰ TO ἀγαγκαῖον δεὶ 
΄ ' - 7} - P4 € “ ᾿ , 

Τροντίζειν xai μι) περιφρονεῖν αὐτοῦ ἢ, ὡς ἔτυχεν, καταλιμτάγνειν 
Στ ) - 2 f ) / 2 ; E 9 - , 

αὐτὸν GraopaAoc ἢ πάλιν» ἁπρούπτως ἑἐπιγέρεσξαι ἐν τῇ (yy. 
" , N , 2 » - ΄ - 

συμβαίνει γὰρ καὶ πάλλικας εἶγαι ἕν αὐτῷ, χρησίμους τοῖς στρα- 

CONSTITUTIO X. 

7 hi 4/7 TE j Y NU ni vA 

4 d -— ima RE acum M -— i IHOABEMIKON ILA4PAXKEY.ON 
διάταξις t. 

Περὶ 102001. 

1. Δεῖ οὖν καὶ τοῦ τούλδου ἀγαγκχαίως Gt poorrí- 

Cur x«i μή, ὡς ἔτυχε, καταλιμιπάγειν αὐτό, ἀλλὰ 
αἀσφαλίζεσξαι, ὕπου (ἂν χκαταλειφεῆ. 

ς s 9 » ΡΣ. 9 » 

2. Μὴ δὲ πάλι» ἀπρογοήτως ἐπιρέρεσξαι αὐτὸ ἐν: 
τῇ μάχη" συμβαίνει γὰρ καὶ παλλικάρια εἶγαι ἔν αὐτῷ, 

2951— 2953. Constitutio inscribitur in MW A ut supra, nisi quod W 

habet zeoQ: zó200v; P,E illud πολεμικῶν παρασκευῶν omm.; in P,E περὲ τοῦ 

τούλδου || 2954. 88, 1. 2.] Cff. ,Ined. Tact. Leonis" XXIIL, 1: ἀναγκαιότατον 

δὲ καὶ περὶ τοῦ τούλδου φροντίζειν καὶ μὴ τοῦτο ἐᾶν ἀπρονόητον, ἀλλ᾽ ἄρχοντά 

τὲ ἴδιον αὐτῷ équorür || τύόλδου MW || 2955. αὐτὸ libri; retinui lectionem, 
cum temporibus et Urbicii et Leonis utriusque formae usus et τοῦλδος οἱ 
τοῦλδον possit statui || 2956. x«raAsq 9; Meursii: codex, καταληφϑῆ MW, 

φϑασϑῆ AP,E || 23957. μηδὲ W, μηδὲ AP,E || 2858. παλλικάρια] ἀνϑρώπους 

A.P, V. 

^ - 7 V 

Περὶ τοῦ τούὐύλϑου. 
« “- - ot 2 , ͵ S ' - 1^ j ἡ, MAI ^ ) , Y p 

l. Jouóls σὲ ἐξ ἀναγκαίου καὶ περὶ τοῦ τούλδου φροντίζειν καὶ μὴ ἀφιέναι αὐτό, 
" » -- , » 

ὡς φϑάσει, ἀλλ᾽ aoqeA(CeaD et, ἔνϑια ἂν ἀπομείνῃ. 
9 NC , » , , » 5 , N ^3 SN ^ ΠΟ ΝΣ τ » 
2, πὴ δὲ πάλεν ἀπρονόητον φέρειν αὐτὸ εἰς τὸν aóAeuor, δεύτι OUHDGLYCL ξένο εἴς τὸ 

889, Titulum praetermittit C || 891, φϑάσαι p || 892. μηδὲ p. 

94* 

[p. 117. M.] 

(s. 

p. 49. Meurs. 



fol. 17* 

268 

^, ^ E » - / ^? i] E » , 

τιώταις, καὶ τέχγα ἢ συγγενεῖς αὐτῶν, καί, ti Lj ἕν. ἀσραλείᾳ 
" - - » - « - , , / 

τυγχάνει, τῷ περισπασμῷ αὐτοῦ οἱ στρατιῶται συνεχόμενοι GLUpL- 
* ' , 2 - ΄ ΄ " , 2 - 

ϑυλοι τὰς γγώμας ἕν ταῖς μάχαις γίνονται. σπουδι, γάρ ἔστι TQ 
- δ Ὁ ΟΝ ' - c - ) 4* ΄ D e. a cr - To 

συνετῷ GrÓpi μετά τῆς ἑαυτοῦ ἀβλαβείας τὰ τοῦ ἐχξιροῦ κερθήσαι. 

καὶ πρωτυτύπως μὲν πλῆξος παλλίκων συμβολῆς Onuooías προσὸϑὸ- 

CONSTITUTIO X. 

χρησίμους τοῖς στρατιώταις, χαὶ τέχγα 1) συγγενεῖς 

αὐτῶν, καί, εἰ tu) er ἀσγαλείᾳ τυγχάτει, τῷ περισπασιιῷ 
αὐτοῦ οἱ στρατιῶται OvTEZÓLETOL ἀμφίϑολοι καὶ μεέρι- 
ζόμιεγοι τὰς γγώμας er ταῖς μάχαις γίνονται. 

3. Καὶ γὰρ ἑκάστῳ συγετῷ ἀγδρὶ σπουδὴ ἔστι χωρὶς 
ἰδίας ϑλάθης τὰ τοῦ ἐχξροῖ χερδῆσαι" ἑὰν δὲ οἰκείαν 
ὑφοράται βλάβην, ἡ ἀπέχεται, ἢ ὀκγηρότερος γίγεται. 

4. Καὶ πρωτοτύπωος μὲν συγεπαγομέγου τοῦ τούλδου 
xui συιιβολῆς δημοσίας προσδοκωμένης πλῆξος TOY 

2959. χρήσιμα Meursii codex, χρησίμους ceteri codd. || 2960. τυγχάνη 

MW || 2961. αὐτῶ P,E || 2963. σπουδὴ ἐστιν P, | 2964. εἰ P, || 2965. 

ὑφωρᾶται P,E || 2966. συνεχομένου P, || vóà0ov MW || 2967—2968. Verba 

τῶν λεγομένων... ἤγουν omm. AP,E. 

τοῦὔλδον xci παλλικάρια τῶν στρατιωτῶν, ἅπερ | ἔχουσε περὶ πολλοῦ καὶ παιδία καὶ 

συγγενεῖς αὐτῶν xai, εἰ οὐκ ἔχουσιν ἀσφάλειαν εἰς τὸ τοῦλδον, ἵνα ἔχωσιν ἀμεριμνίαν 
« τ - B ^ , - 

οἱ στρατιῶται, περισπῶνται διὰ τοὺς ἰδίους αὐτῶν καὶ οὐχ ἔρχονται ἐξ ὅλης ψυχῆς 

εἰς τὸν πόλεμον, ἀλλὰ γένονται εἰς δύο αἱ ψυχαὶ αὐτῶν χαὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶν εἷς τοὺς 
γε, » [: , 
ἰδίους οἴκους ὑπάρχει. 

€ c T x 3. a - 0 ^ X 
3. ὃ γὰρ φρόνιμος ἀνὴρ σπουδάζει, ἵνα μηδὲν ἐκεῖνος Dep καὶ κερδήσῃ μᾶλλον τὰ 

τοῦ ἐχϑροῦ. ἂν δὲ ὑποπτεύῃ ϑλάβην, ἢ τελείως μισεῖ τὸν πόλεμον, ἢ γίνεται ὀκνηρύότερος 

πρὸς αὐτόν. 

4. διὰ τοῦτο πρὸ πάντων οὐ συμβουλεύομεν, ὅταν σύρωμεν τὸ τοῦλδον καὶ προσδο- 

893. παλικάριχ C p || 890, γένωνταν C p || 891. ὑπάρχη Cp || 898, μηδὲν} μήτε Cp || 809, ἢ prius] 

posterius est insertum in C || ueGtt ego, φελεῖ C p. 

2960 

2965 

895 

90 
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7 , ) . *, , » : - 587 - , 

κωμένης ἐπιφέρεσδηι αι οὐ ovufovAeéouer, οὔτε ἕν τῇ ἰδίᾳ τῆς μάχης 
* , E » E - 2*5 “ / ΕἾ , XC NEN , 

ἐλπιζομένης, “οὔτε ὃν τῇ ἀλλοτρίᾳ " ἐπερχοιένης,, ἀλλὰ συμμέτρους 
" E » , , i - LI 

καὶ τοὺς ἕν δυγάκιει ὄντας, τοσούτους δέ, τοὺς ἑπαρκοῦγτας κατα 
: γ , - 24 7 Hox ' ' 4 Y 

κουντουθέρνιν &rrÉycoS Ot τῶν ἀλόγων αὐτῶν πρὸς τὴν διαροραν 
- , » A -*o€- - )€ 7 d i] " 

καὶ ποιότητα τῶν ταγιέάτων τοι τὸ πλῆξος τῶν ἀλόγων, διὰ TO 

! Legendum. ἀπαοχομένης. 

(ONSELTETIQ X. 

Aeyouéror παλλικαρίων ἤγουν τῶν δουλευόντων τοῖς τὲ 
ἄρχουσι καὶ τοῖς στρατιώταις ἐπιφέρεσξαι OU συιιβου- 

»» λεύοιιεν, οὔτε Er τῇ ἰδίᾳ yn ἡμῶν τῆς μάχης ἐλπιζο- 
“έγης, οὔτε &r τῇ ἀλλοτρίᾳ ἐπερχομέτων, ἀλλὰ συκιἐ- 
τρους εἶγαι χαὶ τοὺς €r δυγάκιει" ὄγτας. 

5. Ἰοσούτους δὲ ἤγου» τοὺς ἐπαρκούγτας κατὰ 5. 
[τὰ] χουγτουβέργια ἀγτέχεσιξαι xoi διοικεῖν τοὶ ἄλογα [pus X] 

ws «UTOr πρὸς Thr διαφορὰν xoi τὴ; ποιότητα καὶ 
διάγγωσι" τῶν ταγιμάτοῶν ἤτοι τὸ πλῆξος τῶν ἀλόγων, 

2970. ἡμῶν γῆ AP,E || 2971. ἐπερχομένων} subintelligi vult auctor τῶν 

στρατιωτῶν || 9972. ἐν δυνάμει ὄντας] δυνατωτέρους A.P, Εἰ || 2974. τὰ expunxi || 

κουτουβέρνια ΝΙ͂Μ, κυντουβέρνια AP,E; οἵ , Praeceptorum — Nicephori? ind, 

vocabb.  Psalfes p. 39, nota et p. 41 || ἀντέχεσϑαι καὶ διοικεῖν omm. 

P,E, solum ἀντέχεσϑαι om. A || 2975—2976. Verba τὴ» διαφορὰν . . . . ἤτοι 

omm. A P,E || ἀλόγων] AP, E addunt: αὐτῶν. 

- d , * c - , χᾶται δημοσέα συμβολὴ πολέμου εἴτε εἰς τὴν ἡμετέραν γῆν, εἴτε εἰς τὴν πολεμέαν, ἵνα 

ἀχολουϑῇ εἰς τὸ τοῦλδον πλῆϑος παλλιχαρίων τῶν δουλευόντων τοῖς ἄρχουσι χαὶ τοῖς 

στρατιώταις. 

906 9. ἀλλὰ τοσοῦτοι ἵνα dzokovO Got, ὕσοι εἰσὶ δυνατώτεροι χαὶ ἀρχοῦσεν εἰς τὰ xovrov- 

δέρνικ πρὺς τὸ δουλεύεεν xci ||| δεοεχεῖν τὰ ἄλογα αὐτῶν ἤγουν πρὸς τὴν ποιότητα χαὶ c.1256 Lami, 

903, παλιχαρίων C p. 
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MA PEE " ^ , 2, ᾿ M " “ηδὲ πολλὴ» φύρσι" καὶ δαπάνη: αχ0 0} καὶ -περισπασμον εις 
) ' P. des ΄ y re - - - , ? ^ , 

GUTOUG yereoz an. TOUTOUG δὲ €r TU ZUM Tc ty 6, €t ἐξ} Οὐ ΟΤΙ 

23 M / Us , ' ) - Ἁ - 5 / » 

e T6 GuixoG oTQCTOC, δηλογότι OUr GUT () tera. TV mi TOUT() ἀφοριζο- 

" » 2 - 3,07 57 Jet 4, € 7ὴ / 2 

μένων, tire ἕν τῇ ἰδίᾳ, eire ἕν ἀλλοτρίᾳ ὁ πόλεμος κρίνεται, ἕν 
, * 5) "y e , , € * - 

γοσσάτῳ καταλιμιπάγει», ἀσφαλῶς τούτου juwontrov, ὡς θηλοῦται 
9 - ) " “ἡ 
ἕν τῷ περὶ ἀπλήκτων 4070. 

) ν᾿ ͵7 - ) i] ^ ^ » 4 } 

2. Περὶ αδεστράτων. Koi αὐτὰ δὲ τὰ αϑέστρατα uer 

CONSTITUTIO X. 

ME ον 1 PN * M DEA SEEN , 4 M διὰ | τὸ μηδὲ πολλὴ» gugou χαὶ δα-τάγη} ἄχαιρο» xai 
- E 2 2 Ξ περισπασμὸν εἰς αὐτοὺς γεγέσϑδαι. 

͵ 7 τ 3) - - - ' 

6. Τούτους δὲ εν τῷ καιρῷ τῆς μάχης, εἰ μὲν 
σύγεστι πεζικὸς στρατός, δηλονότι Otv αὐτῷ uer τῶν 

) L4 ἘΆΝ .- zl D 

emi τούτῳ ἀφοριζομέγων χαταλιμιπάγει» ἀρχόντων, εἴτε 
2 - 2v / EN - 5 . 

ἕν τῇ ἰδίᾳ, εἴτε ἕν τῇ αλλοτρίᾳ ὃ πόλεμος χρίγεται. 
3 ^ So SN ΒῚ 5 » - i x S. 2) : - 

ἀσφαλῶς δὲ αὐτοὺς εἰγαι cr TQ φοσσάτῳ, καξὼς €r TQ 
3 * . 

περὶ ἀπλίχτοων δηλώσυμέν σοι TÜ:Q. 
m WRDREN 2 ' VA ! -: / ' V * Y i. Kai avra δὲ và OayudQux. xoi TQ» Aout 

2977. μὴ MW || φύρσηνγ M || 2978. εἰς αὐτοὺς omm. MW || γίνεσϑαι 

M. W A || 2980. δηλονότι omm. A P, E || 2981. ἐπὶ τούτῳ] cf. XI, 46 || ἀρχόντων 

ego, αὐτοὺς codd. || 2982. ἀλλοτρία χώρα A P,E || γίνεται, A.P,E || 2984. περι- 

ἀπλικτων MW, περὶ ἀπλίχτω» E, περὶ ἁπλήκτων A, περὲ ünAjxvorv P,; v. XI, 

47 || δηλώσομεν σοι 'W. 

Η͂ D - - * * - H T ΄ , 
τὸ μέτρον τοῦ λαοῦ καὶ πρὸς τὸ πλῆϑος τῶν ἵππων, ὧν ἔχουσι. χαὶ γὰρ οὗ συμφέρει 

πολλὴν φύρσιν καὶ ἄχαιρον δαπάνην καὶ περισπασμὸν γενέσίγαι. 

0. τὰ δὲ τοιαῦτα παλλικάρια εἰς τὸν χαιρὸν τοῦ πολέμου ἵνα ἀφίῃς μετὰ τοῦ πεζικοῦ 
Ἃ m M D «dT - 

- » » - Ἔ , * στρατοῦ, ἂν ἄρα καὶ ἔχῃς πεζούς, καὶ μετὰ τῶν ἀρχόντων, Ov χαταλιμπάνεις εἰς τοὺς 

πεζούς, κντε εἰς τὴν ἡμετέραν γῆν, κἄντε εἰς τὴν πολεμέαν ὁ πόλεμος γένηται. ὀφείλουσι 
* ^ » * , v 

γὰρ εἰναι μετ᾿ ἀσφαλείας εἰς τὸ φοσσάτον, χαϑὼς εἰς τὸ περὶ ἀπλήκτων εἴποιιεν. 

908. καὶ ἀκ.) εἰς ἄκ. p || γίνεσϑαι C || 909, παλικάρια C p || 919, εἴπωμεν C ; cf. de Boor Vita 

Euthyinii (Berolini 1888) p. 221. 

2080 

910 
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) - ote 
(OTOU €or' E . 

GNE 3 4 - ὕ, » E (OTE€ OUr ἕν “ἔν τοῖς XOUQOO0IC ἢ TUNE ἀναγκαῖον ἔχει» T 

deor Quer o. TOUC στρατιώτας καὶ “μέχρι δὲ καὶ 7E τῆς τῆς ἡμέρας 
2 ce τῆς συμβολῆς * * gepoaquéra ' καὶ ὃν δυνά Que. à αὐτῇ 0€ τῇ Gutu- 

* - ς : € Ux : ^t Tum 2 3 Y 27 x τὰς 3 ^u 32 €^ 

βολῇ, ως ἡμεῖς γομίέςζομεν, ἔγγυς ἔχειν τῆς παρατάξεως ἀϑέστρατον 
P - , } «1 - “ 

OUX ἀναγκαῖον κχρίγομεν, αλλ ἕν τῷ Τοσσάτῳ καταλιμσάνεσξαι. 

» ! πεφεισμένα (sic codd. P et R [πεφισμένα Mediceus]) praefert Scheffer; Rec. Ambr. omittit. 

CONSTITUTIO X. 

3 «ἡ » . " - 

αστοσχευήν, ἅπερ χαλεῖται ἀδέστρατα, μετ᾿ αὐτοῦ 

TOU τούλδου χαταλιμιπάγειγ. 
8. Καὶ £r μὲν τοῖς χούρσοις ἢ ταῖς ἄλλαις ἐφόδοις 

» 2 * , n - 

ἔχειν αὐτὰ τοὺς στρατιώτας τάχα καὶ μέχρι καὶ αὐτῆς 
τῆς ἡμέρας τῆς συμβολῆς meggay uera xal ἕν δυγάκιει. 

2.5 9 »-" SN - , Lad 2 » B 

9. Er αὐτῇ δὲ τῇ συμβολῇ ἐγγὺς ἔχει» τῆς παρα- 
7. 3 - οἱ ον ) 

τάξεως ἀδεστρατοῦ οὐκ QGrayxalor xgíroucr, ἀλλ᾽ ἕν 
» - , , N i] , 

τῷ φοσσάτῳ καταλιμ-τάγεσξαι. χαὶ γὰρ συμβαίγει 

2986. ἅπερ καλεῖται ἀδέστρατα] καὶ τὰ συρτὰ APP,E || μετὰ --- omisso 

αὐτοῦ — MW || 2987. τύλδου MW || 2988. ἐφόδοις] ἐπιδρομαῖς ATP,E || 

2989. xai alterum omm. A P, E || 2990. πεφραγμένα καὶ ἐν δυνάμει omm. A P, E. || 

2992. ἀδέστρατον͵] συρτὰ A P,E || 2993. cf. XI, 12 Rec. Const. et ,raeceptt. 

Niceph." Wec. Const. fol. 133": συμβαίνει γὰρ καὶ κρατοῦνται παρὰ τῶν πολε- 

μίων x. τ. λ. || 2998---2995. A P,E habent: χαὶ γὰρ συμβαίνει πολλάκις διὰ 

τὸ ὑπὸ μικρῶν παίδων κρατεῖσϑαι αὐτὰ πρὸς ἄλληλα διαμάχεσθαι καὶ ταραχὴν 

^ 4 , Ct ^ ^ * M » * ^ * ^ e , 

7. καὶ τὰ || σαγμάρια δὲ καὶ rhv λοιπὴν ἀποσχευὴν καὶ τὰ συρτὰ ἕνα καταλιμπάνῃς 

μετὰ τοῦ τούλδου. 
' B , * * - ^ * 345 , ν᾿ * T » c E 

8. χαὶ 7*0 εἰς μὲν τίς χουρσὰ χαὶι τὰς ἄλλας ἑπιδοομὰς (ive) ὁ χώσι" oL óroertoraet 

τὰ συρτὰ μετ᾽ αὐτῶν μέχρι χαὶ αὐτῆς τυχὸν τῆς ἡμέρας τοῦ πολέμου, ποιοῦντες εἰς αὐτὰ 

ύρωδϑεν πολλὴν ἀσφάλειαν. 0 i 
: / ; E : Ἧι 

9. εἰς αὐτὴν δὲ τὴν συμβολὴν οὗ συμφέρει ἔχειν συρτὰ ἐγγὺς τῆς παρατάξεως, ἀλλ᾽ 

915. ἵνα inserui; postulat usus Constantinianus [ἔχουσιν C p. 

vo 

-- υ: 

p. 44. Meurs, 



10. 

[y. 119. M.] 

fol. 17" 
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συμβαίνει yap. καὶ sagasícrtur αὐτοὶ εὐχύλως fr ταραχῇ ὑπὸ 

“ιχρῶν παλλέκων κρατούμενα. | 

3: Περὶ τοῦ μὴ ἀναγκαίου τούλδου. Ei δὲ σύνεστι" 

πεζικὸς στρατός, εἶ μὲν ἕν τῇ ἰδίᾳ, ἡ διλεῖ, χώρᾳ 1 ἕν αὐτοῖς τοῖς 

“εξορίοις προσδυκᾶται ἡ μάχη εὐδέως γίνεσδ αι καὶ ovx ἔχει 
ὑπέρδεσιν», ἕν ὀχυρῷ τόπῳ, ἔνξα καὶ βοσκαὶ καὶ ὕδατα ἀρκοῦντα 

εὑρίσκονται, ὡς ἀπὸ τριάκοντα ἢ χαὶ πεντήκοντα μιλίων κατα- 
λιμπάνειν τὸν πλείονα καὶ ἄχρηστον τοῦλδον καὶ τιὶ περισσιὰ ἄλογα 

! οὐ σύνεσιι habet Rec. Ambrosiana recte: cf. X, 0. 

CONSTITUTIO X. 

πολλάκις xol ταραχῆς γιγνομένης εὐκόλως παραπίττουσι 

μὰ τὸ ὑπὸ μικρῶν παλλικαρίω» κρατεῖσξαι. 
RJ ] to -— P] 2) E 

10. Er δὲ σύνεστι πεζικὸς στρατός, εἰ μὲν Ev τῇ 
) y 5 2 - € 3 * , - 

(iq. χώρᾳ ἢ Er αὐτοῖς τοῖς μεξορίοις ἀμφοτέρων TOT 
aj » c , - * : c 

6007, τῆς τὲ ἡμετέρας XOÀ τῆς πολεμίας, προσδοκάται 
Ν N [^ 

2995 

c / 3 , , p LY 3 » c , / 

ἢ μάχη €USé06c γιγεῦδαι καὶ οὐχ ἔχϑι | Usr6QS60LT, TOTE: 
3 9 2. J 3 .G NY, e ' NSCUG/R 2 - 
er ὀχυρῷ τόπῳ, ἔνα καὶ βοσκαὶ καὶ ὕδατα ἀρχοῦγτα 
εὑρίσκογται, ὃς ἀπὸ τριάκογτα ἢ καὶ πεγτήκογτα UA OY 
χκαταλιμτάγει»" τὸν πλείονα χαὶ ἄχρηστον τοὔλδον xai 

οὐ μιχρὰν ἐμποιεῖν || 2996. xoi πεζεκὸς P,E || 2997. συνορίοις A.P,E || 2998. 

χώρων MW || τῆς vs ἡμετέρας χώρας xai τῆς τῶν πολεμίων AP,E omissis 

verbis ἀμφοτέρων τῶν χωρῶν | 3001. λ΄ AP,E || ἢ om. W, xci om. M. 

(ve καταλιμπάνωνται εἰς τὸ φοσσάτον. γένεται γὰρ πολλάκις, (ὅτι) ταραχῆς γενομένης 
- E T , . d 

ἀπόλλυνται πολλὰ ἐξ αὐτῶν διὰ τὸ χρατεῖσϑιαι αὐτά, ὡς εἴρηται, ὑπὸ μιχρῶν παλλιχαρίων. 

10. ἂν δ᾽ ἔχῃς πεζιχὸν στρατόν, εἰ μὲν προσδοχᾶταε | μάχη ἢ εἰς τὴν ἡμετέραν 

χώραν i εἰς τὰ σύνορα | τῆς ἡμετέρας χώρας καὶ τῶν πολεμίων [xci ἀπάρτε ἐγγύς ἐστι 

χαὶ ὁ πόλεμος), καὶ ἀναμονὴ οὗ γένεται, τότε τὸ περισσότερον καὶ ἄχρηστον τοῦὔλδον καὶ 

919. ὅτι inserui; postea in Cp extant haee, ree-em  Ambr.m spectantia et pro subdito 

habenda: ταραχὴ ἐξ αὐτὼν διὰ τὸ μάχεσϑαι αὐτὰ ποὸς ἄλληλα κρατούμενα ὑπὸ [τῶν addit p] παιδίων μικρῶν 

ἢ καὶ ἄλλως || 920. παλικαρίων C || 922—923. Verba subditicia esse opinatur Viri || ἄπαρ τ: p || ἐγγὺς ἐστὶ C p. 

3000 

920 



3005 

3010 

φ "S τι 

980 

καὶ ἐργαλεῖα καὶ S εἴδη, ὧν χρεία οὐκ ἔστι κατὰ τὴν ἡμέραν 

τοῦ πολέμου, uera éroe ἢ δευτέρου βάνδου x. v. À. 

ἀρορίσαι δὲ καί τινὰς ἕν τῷ μέσῳ διαστήματι (τοῦ τε cdéldou 
καὶ τῆς un), €yreguérove πᾶσι καὶ un ρβαύλους ἀνξιρώπους, καὶ 
καταστῆσαι αὐτοὺς εἷς διάστατα καὶ ὑποδεῖξαι τούτους TQ ἑπάγω 

τοῦ τούλδου, τοὺς ὀξείλοντας πρὸς τὴν τοῦ πολέμου ἔκβασιν 

! [nserui e Rec. Ambrosiana, quae ceterum pro τῆς μάχης habet τῆς παρατάξεως, 

CONSTITUTIO X. 

τὰ περισσὰ ἄλογα χαὶ ἐργαλεῖα χαὶ ἕτερα εἴδη, or 
χρεία οὐκ ἔστι κατὰ τὴ; ἡμέραν τοῦ πολέμου. 

ll. ᾿“φόριζε δὲ καί τιγας ér τῷ μιέσῳ διαστήμιατι 
τοῦ τὲ τούλδου καὶ τῆς μάχης, ἐγγωσμέγους πᾶσι καὶ 
ui πογηροὺς χαὶ φαύλους ἀγξρώπους, xai κατάστησον 
αὐτοὺς εἰς διάστατα χαὶ ὑπόδειξογ τούτους τῷ ἄρχογτι 

τοῦ τούλδου (δεῖ γὰρ αὐτῷ πάγτος ἄρχοντα ἴδιον 2 ere), 
ὥστε πρὸς τὴ" τοῦ πολέμου ἔχβασι» ὀφείλει» αὐτοὺς 

8009. ἐργαλεία M. || 3004. οὐκέστι M, οὐκεστιν W || 3006. τοῦ τε] τοῦτο 

P,E || τόλδου M || γνωρίμους AP, γγωρικοὺς E || 8008. fiiranp W || n 

τούτους cod. A. οὐ in ras. || 8009. αὐτῷ] cf. Dlass-Debrunner* p. 236, ὃ 409. 3; 

omm. A P, E, αὐτὸ Meursii codex || Post πάντως inserunt τὸν ASA. A.P, E. || 

3010. ὀφείλειν αὐτοὺς omm. A P,E. 

τὰ περισσὰ ἄλογα χαὶ ἐργαλεῖα χαὶ ἕτερα εἴδη, Ov οὐχ ἔστι χρεία εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ περισσὰ ἄλογα καὶ ἐργαλεῖα χαὶ ἕτερα εἴδη, ὧν οὐχ ἐ χρεία εἰς τὴν ἡμέραν τοὶ 

πολέμου, ἵνα καταλιμπάνῃς εἰς ὀχυρὸν τύπον, ὅπου εὑρίσχονται βοσχαὶ καὶ ὕδατα ἀρκοῦντα 

ὡς ἀπὸ τριάχοντα χαὶ πεντήκοντα μιλίων. 

11. ἀφόριζε δὲ καί τινας γνωριζομένους zeli μὴ πονηροὺς χαὶ χυδαίους ἀνϑρώπους, 

καὶ στῆσον αὐτοὺς εἰς τὸ μέσον διάστημα τοῦ τούλδοι: καὶ τοῦ πολέμου, καὶ ποίησον 

αὐτοὺς εἰς διαστατὰ καὶ ὑπόδειξον αὐτοὺς τῷ ἄρχοντι τοῦ τούλδου (ἁρμόζει γὰρ ἔχειν τὸ 

FOU ἴδιον ἀρ Όνταὶ, ἐπειδὴ ὀφείλουσιν οὗτοι, ἕως ἔχει ὃ πόλεμος ἀποβῆναι, μηνύσαι 

935. menm p || 929. διαστατὰ] titubationem videas iam supra apud scriptorem eod. W || 

9830. ὥς p || μηνύσαι retinui. 

T4: 
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μηνῦσαι τοῖς ἕν τῷ τούλδῳ ἢ μεῖναι ἕν τῷ αὐτῷ τόπῳ, ἕν ᾧ κατα- 
λιμετάγονται, ἢ προλαβεῖν ἕν τῷ δοκοῦντι τόπῳ ἢ καὶ ἕνέγκαι 

} Ἁ M ' 

αὐτοὺς πρὸς τὸν στρατόν. 
- / ) Dy— «ἢ S - 

4. Περὶ τῶν ἕν μέσῳ αἀπλήκτων. ExciStr δὲ ἐκ φτοῦ 
- V 2 , - V 3 ΄ ^ 

τούλοου κιτοῦντας τοὺς ἐπὶ μάχην παραλαβεῖν τὰ ἀδέστρατα καὶ ij 
PTS ' 2^ 5 ' NER 1 5 , 

τένδας μικρᾶς ἡ σαγία διτλὰ cic τὸ τὸ ἕν uer σκέπεσδαι, εἴπερ 
/ ΄ ' NAE er / ω 

χρεία καλέσοι, τὸ δὲ ἕτερον εἷς τένδαν ἤτοι χαμάρδαν ἔχειν». καὶ 

CONSTITUTIO X. 

“ηγῦσαι τοῖς er τῷ TOUA0Q ἢ μεῖναι €r TQ αὐτῷ τότῳ, 
ἐγ ᾧ XQTOAÀLUTTOTTOA, ἢ) €» ἑτέρῳ ἀπελξεῖν τῷ δοχοῦγτι 
τόπῳ ἢ καὶ créyxou αὐτοὺς πρὸς TOY στρατό. 

12. 12. Ex δὲ τοῦ τούλδου κινοῦντας ἐπὶ τὴν μάχην 
παραλαβεῖν τὰ ἀδέστρατα ἤγουν σαγμάρια καὶ ἢ τέγδας sos 
μικρὰς ἢ σαγία διπλᾶ εἰς τὸ — τὸ μὲν ἕν — σχέπεσξαι, 
εἴπερ χρεία χαλέσοι, τὸ δὲ ἕτερον εἰς τέγδαν ἤτοι τὸ 
λεγόμενον χαμάρδαγν ἔχει». 

3011. μηνυσαι W, μηνύσαι A P, E || 8014. τόλδου M || 3015. δεῖ παραλαμ)ά-- 

γεν AP,E; postea inserunt αὐτοὺς || τὰ dÓÉorQara ἤγουν omm. AP,E [] ἢ 

omm. AP,E || τέντας M'W || 3016. 44xoàc ego Urbicium secutus, διπλὰς M, 
διπλας W, omm. AP,E || διπλὰ IM. A, διπλα W || εἰς τὸ P,E ante σκέπεσϑαι 

inserunt || τὸ alterum om. A || 8017. καλέσει M W, xo4éoot P,E || τένταν 

MW || 3018. καμαρδὲν MW, sed in Leonis XX 194 (Mgn) atque in Urbicio 

πρὸς τοὺς ὄντας εἰς τὸ τοῦλδον, x vre ἵνα περιμείνωσιν εἰς τὸν τόπον, ὅπου εἰσί, χἄντε 

(v« μεταπέσωσιν εἰς ἄλλον τόπον, εἴτε δὲ ἵνα ἔλθωσιν εἰς τὸν στρατόν. 
12. ὅτε δὲ ἀποχινοῦσιν ἀπὸ τοῦ τούλδου πρὺς τὸν πόλεμον οἱ στρατιῶται, ὀφείλουσι 

p. 45. Meurs. βαστάζειν εἰς τὰ συρτὰ ἢ τένδας μικρὰς ἢ σαγία διπλᾷ πρὺς τὸ ἔχειν τὸ ἕν εἰς τένδαν 

χαὶ τὸ ἄλλο σκεπάζεσϑαι, ἂν γένηται χρεία. 935 

933. ὅτε δὲ om. p || 934. εἰς τὰ συρτὰ om. p || 9vnÀ& C p || τένδα p || 935. τὸ posterius est inser- 

tum in p || Puneto post σκεπάζεσϑαι interposito sequentia ad $ 12 referuntur in p. 
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δαπάνην ᾿βουκκελλάτου ἢ πίστου ἢ ἄλλου τινὸς εἴδους εἴκοσι ἢ 
τριάκοντα λίτρας, ἐὰν μάλιστα πρὸς Σχύδας ἐστὶν ὁ πύλεμος, καὶ 

ἀπληκεῦσαι ἕν τῷ δοκοῦντι βοσσάτῳ ἐπὶ τοὺς ἐχϑδρούς. τοῦτο δὲ 
τὸ γοσσώτον ἢ ἀπὸ ὀρυγμάτων ἢ ἀπὸ οἵχοδομῆς ὀχυρῶσαι, κἂν 

πρὸς μίαν ἡμέραν συμιβῇ τὸν στρατὸν μένειν ἐκεῖσε" καὶ ἀποτίξεσδαι 
ἕκαστον βάνδον χύρτον ἢ ἄχυρον μιᾶς ἡμέρας, ἵνα, far, ὡς εἶχός, 

CONSTITUTIO X. 

13. 1444€ καὶ δαπάνην ἢ sa£aueriou ἢ πίστου ἢ 18. 
8050 ἄλλου τιγὸς εἴδους ἐλαφροῦ εἴκοσι ἢ καὶ τριάκοντα 

λίτρας καὶ τότε ἀπλιχεῦσαι ὃν τῷ οσσάτῳ, €T ᾧ αν) «e. 
»I Ds / « ᾿ MEME S CU EMEN fe 
δόξῃ QUEM τόστῷ, ὁτὲ στρὸς τῇ» τῶν €7290T μαχῇν 

α-πποκιγήσουσι». 
14. Τοῦτο δὲ τὸ gooo«ror ἢ (ἀπὸ ὀρυγμάτων 71)) 14. 

aes αὐτὸ οἰχοδομῆς Alor ἢ πλίγξων ὀχυρῶσαι, x&r πρὸς 
μία» ἡμέραν συμβῆ μένει» ἐχεῖσε. 

15. [Ἕχαστον δὲ ϑάγδον ἀποτίξεσπαι χόρτον ἢ) 15.1».130.μ1 

καμάρδαν est traditum; verba ἤτοι... .. χαμάρδαν omm. AP,E, qui 

ἔχειν post ἕτερον inserunt || 8020. ἢ omm. MW, καὶ om. A || i PiE || 

3021. ἀπλιχευσαι W, ἁπληκεῦσαι AA, ἀπληκεῦσαι P,E || 8022. τῶν om. P, || 

3023. ἀποκινήσουσι P,E || 3024. Verba ego inserui; cf. XI, 48 || 3025. πλένϑου 

A.P, E || óxvodoo: χρὴ P,E || 3027. χόρτου P,E. 

13. ἵνα δὲ βαστάζωσι καὶ δαπάνην ἢ παξαμαδίου, τουτέστε μάζας, ἢ πίστου, τουτέστι 

χέγχρου, ἐκλελεπισμένου ἐλαφροῦ, μέχρις εἴκοσι καὶ τριάχοντα λίτρας καὶ τότε ἵνα ἄπλη-- 

κεύσωσι πρὸς τὸ φοσσάτον, ὅπου ἂν γένηται, ὅταν ἀποκενήσωσι πρὸς τὸν πόλεμον. 

14. τοῦτο δὲ τὸ φοσσάτον, ὅπου ἀπληχεύει ὃ στρατός, ὅταν μέλλῃ πολεμῆσαι, ὀφείλει 

πολίζεσϑαι γυρὸν ἢ μετὰ πλέίνϑων ἢ μετὰ λιϑαρίων xai γένεσϑαι ὀχυρόν, καὶ εἰ πρὺς 

μίαν μόνην ἡμέραν μέλλει ὃ στρατὸς μεῖναι ἐκεῖ. 

15. χαὶ ὀφείλει δὲ ἕν ἕκαστον βάνδον ποτιϑέναι χόρτον ἢ ἄχυρον εἰς τὸ φοσσάτον 

940 

938. δὲ om. p || παξεμαδίου p || 937. 938. ἀπληκεύωσι C || 940 πολίζεσϑαι ego; cf. Leonis Tact. 

ΧΙ, 4; zmoAtuíteudus C p || γύρον Cp || 941. εἶναν Cp; cf. Preuschen p. 699. 

95* 
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) ͵ ' - D c , ᾿ 
erarrioQ τὰ TOU πολεμμοὺ ἐξέλςΣ 1)» &y τῷ ὑποστρέφειν TOV στρατοῦ 

M - 3 - 2^ 2 - - 

μετά σπουδὴς ἕν αὐτῷ forw ἢ μεῖναν ἕν αὐτῷ τῷ γοσσάτῳ, 

εἴτε ἕν, εἴτε Oo γίγονται, ἔχοντα τὴν τῶν ἀλόγων ἀποτρογὴν uc 

ἡμέρας xoà μὴ bs ce ὃν τοιούτῳ “ορύβῳ ἢ θόσκειν» ἢ 

χορτολόγιν" ποιεῖν καὶ βλάπτεσδιαι ἑτοίμως ὑπὸ τῶν eye gor, 1) 

περιάγειν ἕν χωρίοις διὰ δαπάνας τῶν ἐχδρῶν ἐπικειμένων ἢ καὶ 

! χορτολόγεον Rec. Ambrosiana uti Rec. Constantiniana. 

CONSTITUTIO X. 

ἄχυρον μιὰς ἡμέρας, ἵνα, CT, Oc εἰχός, ἐγαγτίως τὰ TOU 

πολέμου ἐξέλξη, Er τῷ ὑποστρέγει»" τὸν στρατὸν μετὰ 
σπουδῆς er αὐτῷ (ἔστι}) ) ucirou ἐγ αὐτῷ τῷ γοσσάτῳ 
ἔχογτα τὴ; τῶν ἀλόγων» ἀποτροφὴ μιᾶς ἡμέρας καὶ 
μὴ ἀγαγκάζεσπαι ὃν τοιούτῳ Ξορύβῳ ἢ βόσχειν ἢ 
χορτολόγι»" ποιεῖν χαὶ βλάπτεσξαι ἑτοίμως ὑπὸ TOT 
ἐχπρῶγ, ἢ γυρεύει» &r χωρίοις διὰ δαπάτας τῶν ἐχϑρῶν 

3029. ἐξέλϑη! συμβῆ A.P,E || 8080. ἔσει» (j..... ἢ [8034] — facultatem 
habeat aub ....: aut) ex Urbicio inserui | 8031. ἔχοντα ego, ἔχειν codd. || 

ἀποστροφὴν E || 8083. χορτολογεῖν codd. χορτολόγιν ego; non cogimur repu- 

diare formam scientes auctorem χουντουβέργιν, τουφίν, τζικούριν, zorzdgtv, 

σκουτάριν, χειρομύλιν, παξαμάτιν, uíAw saepius in textum recepisse. || ποιεῖν 

omm. AP,E || 8084. ἐν χωρίοις A, ἐνχωρίοις MW E, ἐγχωρίοις E. 

- , ͵ » - - ^ ^ ^ c , ^ v 2 M μιᾶς ἡμέρας, ἵνα, ἂν συμβῇ τραπῆναι τὸν στρατὸν xai ὑποστρέψῃ μετὰ σπουδῆς εἰς TO 
- - - , - ^ - 

φοσσάτον τοῦ μεῖναι ἐχεῖ, ἔχωσι τροφὴν μιᾶς ἡμέρας εἰς τὰ ἄλογα αὐτῶν xci μὴ ἄναγ- 

κάζωνται εἰς τὴν τοιαύτην ταραχὴν ἢ βόσκειν ἢ || χορτολόγειον ποιεῖν ἢ γυρεύεεν εἰς χωρία 
- ς "d " » » n E 
διὰ δαπάνας ἐπικειμένων τῶν ἐχϑρῶν" xai γάρ, ἂν μὴ ἔχωσιν εἰς τὸ φοσσάτον μιᾶς 

- , - 2 - 

ἡμέρας τροφὴν εἰς τοὺς ἵππους αὐτῶν, ὡς εἴρηται, ἀναγχάζονται, ἵνα μὴ σταϑῶσιν ἐχεῖ, 
344) t! » - c T e Ἂς » S ea ^ A “ A , , 

ἄλλ᾽ ἵνα διαβῶσιν, ἕως οὗ εὕρωσι τροφὴν sic τοὺς ἵππους, καὶ ἀπὸ τοῦ κόπου ἐχλύωνται. 

945. χορτολόγιο»] cf. Urbicium! || 948, ob om. p. 

3030 



"liri 

παρελϑεῖν ἕν τοιαύτῃ ἕνδείᾳ, αλλά, εἰ ἄρα καὶ παρέρχονται xai 

οὐ " χρεία τινός, τοὺς ἐπὶ “ τούτῳ ἀγοριζομέγους καίειν τὸν γόρτον 
καὶ ἐπὶ τὰ πρόσωπα ἀπέρχεσξαι. 

5. Περὶ βυλακῆς τούλδου ὁδοιποροῦντος. ᾿Αλλὰ δὲ ἕν 
ταῖς ὁδοιπορίαις πολεμίων ἐγγιζόντων ἀναγκαῖόν ἔστι" ἀεὶ ἐἔσον 

ἔχειν τὸν τοὔλδον, ἵνα μὴ ἀφύλακτος ὧν ἐπηρεάξηται. τὰς δὲ 

CONSTITUTIO X. 

2 » δ - 2 γ 1 3 ^^ 

8086 ἔττικει ἔγ.} ἢ xal magceASeiv &v τοιαύτῃ ἐγδείᾳ αὐτῶν 
e 3 b] Ar) 

τὲ καὶ TOT ἀλόγων χαὶ ἐχλυδπῆγαι. 
16. Ec δὲ ἄρα xol παρέρχονται χαὶ οὐκ ἔχουσί 16. 

ΠῚ d CES πὸ 

τιγὸὺς χρείαν, ἀφορίσεις τιγάς, ὥστε χαίει»"» τὸν χόρτον 

καὶ οὕτως ἐπὶ τὰ ἔιιπροσξεν περιπατεῖν διὰ τοὺς ἐλ-τι- 
τ , 9 2 

suo ζοἔγους ὀπίσω ἐπέρχεσξαι πολεμίους. 
5. 3 - . : ᾽ ὦ 

17. Kr δὲ ταῖς ὁδοισπορίαις στολεμίων &yyiCÓórvor 17. 
m" 2 BJ E " d €! A 

ἀγαγκαῖόν ἐστι» Gc μέσον ἔχει» τὸν TOUA00T, ἵγα μὴ 

ἀφύλακτος Or ἑπηρεάζηται. 

8085. ἐν τῇ τοιαύτη MW || ἐνδείᾳ] λείψει A.P,E || αὐτῶν] τῶν ἄναγ- 

καίων AP,E [] 8086. τὲ καὶ τῶν ἀλόγων] αὐτούς τὲ καὶ τὰ ἄλογα αὐτῶν 

AP,E | 3037. éo« MW || 8089. Inde ab ἔμπροσθεν usque ad 8111. 

χρονίζειν verba desunt in W (duobus foliis deficientibus) || 8040. παρέρ-- 

χεσϑαι P, περιέρχεσϑαι Meursii codex || 3042. ἀναγκαῖον ἐστὶν (ἐστὶ Ῥ' ἘΠ 

MA. || τὸ M || 8048. ἀφύλακτον ὃν M. || ἐπηρεάζεται Meursii codex. 

16. àv δὲ παραδιαβαίνωσι τὸ φοσσάτον ὑποστρέφοντες ἀπὸ τοῦ πολέμου χαὶ οὐχ 6 Í p oem ! 
4 ^ - » DL -" - ^ oso ἔχωσι χρείαν ἢ τροφῆς ἢ ἄλλου τινός, ἵνα dqooíong τινὰς τοῦ χρατεῖν τὸν xóorov καὶ 

οὕτως περιπατεῖν ἐπὶ τὰ ἔμπροσϑεν διὰ τοὺς ἐλπιϊζομένους ὀπίσω ἐπέρχεσϑιαι πολεμίους τ τως περιπατεῖν ἐπὶ τὰ ἕμπροσϑεν διὰ τοὺς ἐλπεϊζομένους 0: πέρχ πολεμίους. — fo]. 18 
: z 1 : : 5 ; 

l7. ὅταν δὲ περιπατῇ ὃ στρατὸς xci ὦσι πλησίον OL πολέμιοι, καλόν ἐστιν, ἵνα μέσον 
- * - ^ * * ) * 2 - - 

περιπατῇ τὸ τοῦλδον πρὸς τὸ μὴ εἶναι ἀφύλακτον καὶ ἐπηρεάζεσϑαι παρὰ τῶν ἐχϑρῶν. 

950. κρατεῖν retinui, -- χόπτειν habet p; est praeceptum εἰς τὸ — ut ita dicam φιλαν- 

ϑρωπότερον. 
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/ ^ - / N i 4 

ὁδοιπορίας μη ποιεῖσξδιαι μεμιγμένως ἢ συγκεχυμένως μετὰ τούλϑου, 
»ee 8 , er A ' - " - - / ^ 

αλλα διακεκριμέγως, ὥστε ἰδίᾳ τὸν τοὔλδον ὀπιξεν τοῦ ἰδίου “ἕρους 

ὁδοιπορεῖν καὶ ἰδίᾳ. τοὺς στρατιώτας ἑξπλήκτους. |Cf. VIL, 17, 16.] 

CONSTITUTIO X. 

18. 18. Τὰς δὲ ὁδοιπορίας, óc ἤδη καὶ ἄγω που εἴπομεν, 
«ἢ ποιεῖσξαι μεμιγμέγας μετὰ τούλδου, ἀλλὰ διακε- sus 
χριμέγας καὶ χεχωρισιμέγας, ὥστε ἰδίως τὸν τοῦὔλδον 
ὄπισξενρ τοῦ ἰδίου μέρους ὁδοιπορεῖν xoi ἰδίως τοὺς 

στρατιώτας εἐξπλήκτους. 

19. 19. Δεῖ δὲ τὸν τοὔλδογ, ὡς εἴρηται Quir ἀγωτέρω, 
καὶ ἡγεμόγα ἔχειν» ἴδιον, ὥστε. αὐτὸν χαὶ διατάξει κιαὶ soo 

ip.1.«] διξυπυγεῖ, καὶ ἄγειν» αὐτὸν οὕτως" ἢ πρὸ τῆς | παρα- 

3044. IX, 6. || που omm. AP,E || 8045. μετὰ τοῦ τούλδου AP,E || 

3045— 3046. διαχεκριμένας καὶ omm. AP,E || 3046. διαχωρισμένας A. || τὸ 

τοῦλδο» M. || 3048. εὐπλίκτως M, εὐπλήχτους Meursii codex, ἐξπλήκτους (uti IX, 

48) ego scripsi; ἀνενοχλήτους xai ἐλευϑέρους A.P,E || 3049. τὸ M || In P, post 

τοῦλδον iterum legitur: ὄπισϑεν τοῦ ἰδίου μέρους ὅδδοιπορεῖν καὶ ἰδίως τοὺς 

στρατιώτας || ὡς εἴρηται om. P, || $. 11. || ἡμῖν ἀνωτέρω omm. AP,E || 3050. 

καὶ $y. ἔχειν ἴδιον om. P, || ὥστε] ὅστις AP, E || 3050. 3051. διατάξαι et 
διευϑύνειν, Migne, διατάξει οὐ διευϑύνει (quod correxi) (διευϑύνη P, διεὐϑύνη 

E) MAP,E || 8050. αὐτὸν P,E post διευϑ. inserunt; αὐτὸ exhibet M || 
3051-—3052. ἢ πρὸ τῆς παρατάξεως] ἔμπροσϑεν τῆς παρατάξεως habent ΑΙ ΕἸ, 

sed post ὑποστροφῆς. 

18. ὁ δὲ στρατός, ὡς ἀνωτέρω εἴπομεν, οὐκ ὀφείλει περιπατεῖν μεμιγμένος μετὰ τοῦ 

p. 46 Meurs, τούλδου, ἀλλὰ χωρὶς ἵνα περιπατῇ τὸ || τοῦλδον ἤγουν ἑνὸς ἑκάστου τάγματος τοῦλδον oss 

ὄπισϑεν τοῦ ἰδίου λαοῦ [χωρὶς τὸ τοῦλδον] xci χωρὶς οἱ στρατιῶται ἀνενόχλητοι καὶ 

ἐλαφροί. 

19. ἁρμόζει δὲ ἄρχοντα ἴδιον ἔχειν τὸ τοῦλδον, ἵνα ὑπάρχῃ μετ᾽ αὐτοῦ, καϑὼς 
εἴπομεν, καὶ διατάσσηται. αὐτὸ καὶ ποιῇ αὐτὸ περιπατεῖν οὕτως" ἂν μὲν ὑποστρέφῃς ἀπὸ τῆς 

956. Interpolationem ego statui || 959. αὐτὸ alterum om. p. 
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CONSTITUTIO X. 

τάξεως, cdT €x πολεμίας γῆς ὑποστρέφῃς, ὀπίσω δὲ τῆς 
παρατάξεως, ἑν εἰς πολεμίαν γῇ» ἑμιβάλλῃς, erzéróe 
ἢ exciSer, ξὰν τὰ πλάγια τῆς παρατάξεως gioBoueroc 

8056 πορεύῃ, ἕντὸς δὲ τῆς φάλαγγος, ἐὰν τὰ πανταχόϑεν 
ὑστοσττα ἔχῃς. 

20. Τοσαῦτα μιὲν οὖν» x«i περὶ τοῦ τούλδου Qu: 
ϑραχέω» σοι διεξήλξομεν, ὁ στρατη) έ, εἴτε ἐν ἁμάξαις 
uera πεζικοῦ στρατοῦ, εἴτε &r σαγμαρίοις μετὰ καβαλ- 

8000 λαρίω», εἴτε ἄλλης «ποσχευῆς τοιαύτης μετὰ συμιιίχτου, 
ὡς ἂν ἕν μηδεὴὶ — 000r ἐστὶ τὸ OvrarOr Quir, — 
ἐλλίπτῃ σοι «κεφαλαίῳ ἡ ἡμετέρα παρακέλευσις. émóuevor 
δὲ τούτοις καὶ τὸν περὶ τῶν λεγομένων ἀπλίκτων 
διασαφήσοιιεν τῇ σῇ εγδοξότητι τύπογ. 

8052, ἐὰν μὲν ix AP,E || 8052---8058. ὀπίσω δὲ τῆς παρ. om. P, || 

ὄπισϑεν E || 8058. ἐχβάλλης A, ἐμβάλης P,E || ἔνϑεν Ῥ' Εἰ || 8054. πλαγία 

M || 8055. ἐντὸς] ἔσωϑεν A P,E || πανταχόϑεν posterius est insertum in A || 

3060. μετὰ ἄλλης A, sed μετὰ i. l || χατασχευῆς AP,E || 8061. Verba 

ócov .. . . ἡμῖν omm. A P,E || 3062. κεφαλαίω ἐλλίπη σοι A P,E || ἑπόμενον) 

àxolobÜos AP,E || 3062—3064. Verba χολούϑως. ... τύπον in AP,E 

incohant constitutionem XI. || 8068, τούτων M || τὸν] τῶν M. || ἁπλήκτων A, 

ἀπλήχτων E, ἀπλῆχτων P, || 3064. ἐκϑήσομεν AP,E. 

900 χώρας τῶν πολεμίων, ἵνα περιπατῇ ἔμπροσϑεν τῆς παραταγῆς τὸ τοῦλδον, ἂν δὲ ἐμβαίνῃς 

εἰς τὴν πολεμίαν, ἵνα περιπατῇ ὀπίσω, ἂν δὲ ἔχῃς φόβον ἀπὸ τοῦ ἑνὸς πλαγίου, ἵνα περι-- 
πατῇ τὸ τοῦλδον εἰς τὸ ἄλλο πλάγιον, ἂν δὲ ἔχῃς φόβον ἐξ ὅλων τῶν μερῶν, ἵνα περιπατῇ 

ἔσωϑεν τῆς φάλαγγος. 

20. ταῦτα εἴπομεν ἐν συντόμῳ καὶ περὶ τοῦ τούλδου, εἴτε ἅμαξαι βαστάζουσιν 
905 αὐτὸ χαὶ περιπατοῦσι μετὰ τοῦ πεζιχοῦ στρατοῦ, εἴτε σαγμάρια καὶ περιπατοῦσι μετὰ τῶν 

καβαλλαρέων, κἄντε ἀμφότερα βαστάζωσιν αὐτό, καὶ ἅμαξαι xci σαγμάρια. ἀχόλουϑον 

δ᾽ ἐστὶν εἰπεῖν ἑξὴς x«i περὶ τῶν ἁπλήκχτων. 

968, ἔξωϑεν p. 
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Urbiciói XII, 20, 2: .. .. .. . 0g. 08 xal τὰ &zAgero ἤτον 
pocou d. ἀσγαλὼς ποιεῖν καί, εἰ μὲν ἔνδέχεται, εἷς ἀραιοτέρους 

τύπους σχηνοῦν, εἶ δὲ οὐκ ἀπαντᾷ, μὴ ἀμελῶς, ἀλλὰ σγιγκτῶς καὶ 
ὀχυρῶς ἀπλικεύειν καὶ ἀπορεύγειν τοὺς τύπους ἐχείνους, τοὺς 
ἔχοντας &x τοῦ πλησίον ὑψηλοτέρους αὐτῶν. 

CONSTITUTIO XI. 

IHIOAE MIKON ILAPASKEY(ON τ 
διάταξις να΄. 

Περὶ ἀπλίχτοωγ. 

1. Δεῖ οὖ» τὰ ἀπλιχτα rov τὰ φοσσάτα (κυρίως 
γὰρ φοσσάτονγ τὸ ἄπλικτον τοῦ ὅλου στρατοῦ χαλεῖ-- 
τοι), — ταῦτα οὐ» ἀσφαλῶς σὲ ποιεῖν καί, εἴ μὲν ww 
ἐγδέχεται, εἰς ἀραιοτέρους τόπους χατασχηγοῖ» τὰ 
OT QUT VT AX, εἰ δὲ οὐχ ἀπαγτᾷ, “ἢ ἀμελῶς, ἀλλὰ 

σριγχτῶς χαὶ ὀχυρῶς ἀπλικεύει» xal ἀποφεύγειν τοὺς 
τόπους éxelrove, 0001 ἔχουσιν ὃχ τοῦ πλησίον ὑφψηλο- 

3065. P, E omm. illud ΠῸ A. 11AP. || 3067. ἀπλήκτων A P,E; cf. Prooemii 

&. 9. || 8068. ἁπλῆκτα A, ἀπλῆχτα P,E; retinui hic ἄπλιχτα quamquam et 

Urbicius ἄπληκτα habet, cum inferius idem Urbicius etiam ἀπλικεύειν, ἀπλέκτου, 

ἀπλικεύοντα habeat in textu et mihi verisimile videatur etiam Leonem formas 

promiscue usitasse; ceterum cf. Praefatio || 8069. ἁπλῆκτον A, ἀπλῆχτον P,E || 

3071— 3072. Verba εἰς ἀραιοτέρους. ... ἀπαντᾷ om. E || 8072. ἀπαντᾷ] ἐνδέχεται 

A.P, || 8078. σφικτῶς P, || ἁπληχεύειν A, ἀπληκεύειν P,E || 3074. ἔχωσιν Pi. 

- NES ' Ly i] M « z ) ) n 

lloc δεὶ τὸν στρατηγον τὰ ὥτληχτα -οιεῖν uev ἀσραλείας; 

1. Ze σε, ὦ στρατηγέ, δὲ τὰ ἄπληχτα μετ᾽ ἀσφαλείας ποιεῖν xa£, εἰ μὲν ἐνδέχεται, 

ἵνα ἀπληχεύῃ ὁ στρατὺς εἰς ἀραιοτέρους τύπους, & δὲ οὐ χωρεῖται, μὴ ἀπληκεύωσιν ἀμελῶς, ovo 

968, Inscriptionem om. C || 969. ἐνδέχηται p || 970. ἀραεωτέρους p. 
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Onas. Strat. Cap. ΠΙ. Περὶ τοῦ ποιεῖν γάρακα]. 1: Ev 
)ὲ On τῇ τῶν £ycS00v ; το-τεδεύων γάρακα περιβθαλέσξω xai δὲ Ón τῇ τῶν ÉySQUr καταστρατοπεδεύων γάρακα περιβαλέσξω χαὶ 

à ) € , ^*j M i )} 

rigor, κἀν ἐγ ἡμέραν μέλλῃ τὴν παρεμβολὴν Sot ἀμεταγόητος 
} ΓΑ. eZ . M N ΕἸ . ' 

γὰρ ἡ τοιαύτη καὶ ἀσγαλὴς στρατοπεδεία διὰ τὰς αἱφνιδίους καὶ 

Ῥαπρούπτους ἐπιβουλάς. καδιστάτω δὲ γυλαχάς, κἀν μακρὰν εἶναι 

CONSTITUTIO XI. 

τέρους αὐτῶν, ἵγα μὴ ἑχείγους οὗ ἐχϑροὶ ἀξρόως ἢ er 
γυκχτὶ προκαταλαβόν τὲς χαχᾶ TUYO. διαξήσου σι τῷ φοσσάτῳ. 

2. Ὅτ᾽ ἂν τοίνυν ὃν τῇ τῶν ἐχϑρῶν χώρᾳ στρα- 
τοπεδεύης, περιϑαλοῦ τάφρον βαδεῖαν, χὰ ξίς Luar 

» * ΕΣ 

uórQr, Og εἴρηται, ἡμέραν μέλλῃς ἀπλικεύει»" ἀκιε- 

ταγόητος γὰρ ἡ τοιαύτῃ στρατοπεδεία χαὶ «opu 
διὰ τὰς αἰφνιδίους καὶ ἀπροοράτους ἐπιβουλάς. κατα- 

8075. ἀϑρόων M || 8076. καχόν τι A P,E || διαϑήσουσι] retinui ; sed cf. inferius 

ad XI, 12 Rec.is Const. et versuum 2118, 2610. adparatum crit. || τῶ φοσσάτω 

ἡμῶν ἐμποιήσωσιν AP, E || 8077. 3078. στρατοπεδεύη P, E || 8078. σούδαν A P,E | 

xai P, || 3078— 3079. εἰς μίαν... ànÀA] om. E, εἰς μίαν μόνην ἡμέραν, ὡς εἴρηται, 

ὀφείλης ἁπληκεύειν A, ὡς εἴρηται εἰς μίαν μόνην ἡμέραν ὀφείλεις ἀπληκεύειν 

P, || X, 14 || 8081. αἰρνηδίους M. || ἀοράτους M. || ἐπιβολάς voluit Meursius. 

ἀλλὰ σφιχτὰ χαὶ ὀχυρά. ὀφείλουσι δὲ ἐχφεύγειν τοὺς τύπους ἐκείνους, ὅσοι ἔχουσιν αὐτῶν 

δινηλοτέρους τύπους, ἵνα μὴ ἐξαίφνης οἱ ἐχϑροοὶ προλάβωσι καὶ χρατήσωσιν αὐτοὺς καὶ 

βλάψωσι τὸ φοσσάτον. 

9. ὅταν δὲ ἀπληκεύσῃς εἰς τὴν χώραν τῶν ἐχϑρῶν, ποίησον γύρωϑεν σοῦδαν βαϑεῖαν 

xci πρὸς μίαν μύνην ἡμέραν, ὡς εἴρηται, ἂν ἀπληχεύῃς ἐκεῖ. εἰς τοῦτό ποτε οὗ μὴ μετα- 

vojOnc, ἐπειδὴ ἀσφαλές ἐστι πρὺς τὰς αἰφνιδίους καὶ ἀνελπίστους μεταβολὰς τῶν ἐχϑρῶν, 

κἂν τάχα δὲ καὶ νομίζῃς, ὅτε μακράν εἰσιν οἱ πολέμιοι, ἀλλὰ σὺ οὕτω ποίησον φυλακὰς 

εἰς τὸ ἄπληχτον, ὡς ἐγγὺς ὄντων αὐτῶν. 

971. σφικτὰ] v. app. erit. Leonis || 912. ὑψηλωτέρους p || ἐξαίφνη p || 975. καὶ itevatur in C || 

τοῦτο ποτὲ Cp || μὴ om. p; de constructione cf. Blass-Debrunner* p. 206; praeterea Cecaum. Strat. 18, 

29 (leg. λανϑάνωσιν), 30 (leg. ὑποχωρήσης); 39, 9; 49, 2; 55, 18; 64, 28; Hec. Const. ἡ Praecc. Nic." f£. 133v : 

οὐ γὰρ οὐ μὴ ἀστοχῶσι διὰ τὸ πάχος τῆς παραταγῆς τῶν πολεμίων || 977. εἰσὶν C p || av p || φυλακτὰς C. 

86 

2. e. 193. 

[p. 122. M.] 
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; ' , c 9 ' » er γ » zm 

γομίζῃ τοὺς πολεμίους, ὡς ἔγγυς ὀντων. 2. οποι Ó ἂν μέλλῃ πολυ- 
7 ^c ' ' » γ / - / 

χρόνιον τίξδεσδιαι τὴν παρεμβολὴν ovx αντεπιόντων τῶν πολεμίων, 
- ͵ NA ' " DI z 

ἐπὶ τῷ γξϑείρειν τὴν χώραν ποιούμεγτος τὴν μόνην ἡ καὶ καιροῖς 

ἐρεδρεύων βελτίοσι», ἔκλεγέσξω χωρία μὴ * ἱλυώδη μηδὲ νοτερά" τοὶ 
- - ) ^ - ud ' - ΄,ἷ 

γὰρ τοιαῦτα ταῖς ἀταγοραῖς καὶ ταῖς ἀπὸ τῶν τύπων δυσωθίαις 

CONSTITUTIO XI. 

3: EC 5 n στήσεις δὲ xol φυλακάς, κἂν μακρὰν εἶγαι γομίζης τοὺς 
E] ) 

πολεμίους, ὡς ἐγγὺς Orror. 
C SE fU τ τῇ γ 

8. Ὅπου δὲ μέλλεις ποιεῖσπαι χρότιον τὸ ἀπλικτογ, 
un ἐχξρῶν &poÓor δηλογότι ὑφορώμιεγος xoi φαείρειν 

/ ) "y 5 , /, 

χώρα» erarriar BgovAOuerog, ἐκλέγου χωρία xQnouta, 
up ὑλώδη ἤγουν ὕλας καὶ πηλὰ xoi βάλτας ἔχογτα 

΄ς € N 2 

καὶ ὕδατα σεσημμέγα. τὰ γὰρ τοιαῦτα διὰ τὰς αἀγα- 

8082. φύλακας codd.; recepi Onasandri φυλακάς conlata Rec. Const. || «ei 

ῬΙΕ || νομίζεις P, E || 8084. 88. 8.4. Cf. Ined. Tact. Leonis? XXII, 1: Τόπους δ᾽ ἐν 

τοῖς ἀπλήκτοις ἐπιλέγεσθαι χρὴ ἐν μὲν παραχειμασίαις καὶ ἔνϑα ὁ στρατηγὸς ἐν 

ἀφοβίᾳ διατελεῖ τοὺς πεδικοὺς μάλιστα, καὶ μήτε πετρώδεις μήτε μὲν τελματώδεις, 

μή(τε) δὲ τοὺς πάνυ τοῖς ποταμοῖς πλησιάζοντας " ἐϑιζόμενοι γὰρ συχνάκις πίνειν 

οἱ ἵπποι ῥαδίως ἐν λειψυδρίᾳ ὃ νοσήσουσιν. 9. Ἔτι ye μὴν μηδὲ ἐπὶ πολλὰς ἐν 

τοῖς αὐτοῖς τόποις διατρίβειν ἡμέρας τὴν στρατιὰν χρή, (διὰ) τὰς Ex τῆς σήψεως 

ἐπισυμβαινούσας λοιμώδεις νόσους ἔν τὲ ἵπποις ὁμοῦ καὶ ἀνϑρώποις, καὶ μάλιστα 

κατὰ τὴν ϑερινὴν ὥραν τήν τὲ ἐαρινὴν ὡσαύτως καὶ φϑινοπωρινήν, κατὰ δὲ τὴν 

τοῦ χειμῶνος οὐκέτι, οὐδεὶς Ἐγὰρ τότε τοιοῦτος φόβος ὕπεστι διὰ τὸ τῆς ὥρας 

κρυμῶϑδες κ΄ v. À. | Malim ὅπου δ᾽ ἄν μέλλῃς || χρόνιον ποιεῖσϑαι P,E | 

ἁπλῆχτον A, ἀπλῆχτον P,E || 8087. ἤγουν ὕλας] μηδὲ δάση AP,E || βαλτας M ; 

voc. etiam apud Cecaum. p. 28, 10. || 8088. διεφϑαρμένα A.P,E. 

8. ἔνϑα δὲ φόβον ἐχϑρῶν oix ἔχεις καὶ μέλλεις ἀπληκεῦσαι καὶ χρονέσαι ἐκεῖ πρὸς 
τὸ πραιδεῦσαι xci ἀφανίσαι τὴν χώραν τῶν πολεμέων, ἐχλέγου | τόπους χρησίμους εἰς 

ἄπληκτον, ἵνα μὴ ἔχωσι δάση καὶ πηλὰ χαὶ βάλτας χαὶ ὕδατα σεσημμένα. οἱ γὰρ τοιοῦτοι 

΄ 981, ἔχωσιν p || βάντας C, βάνδα p. 

3085 
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, jT Y 2 LLL 7 n LIP " 3 , 

νόσους καὶ λοιμοὺς ἐμβάλλει στρατεύμασι καὶ πολλῶν μὲν ἐχάκωσε 

τὰς εὐεξίας, πολλοὺς δ᾽ ἀπώλεσεν, ὥστε μι) μόνον ολίγον, ἀλλὰ καὶ 

ἀσϑδενὲς ἀπολείπεσξιαι (r0) στράτευμα. 
IX. [Περὶ τοῦ συνεχοῦς ὑπαλλάσσειν τὰ ἀπληκται) 

1. Χρήσιμον δέ sov καὶ σωτήριον στρατοπέδῳ μηδ᾽ ἐπὶ τῆς αὐτῆς 
; - 9 V . / - ? Y 

μένειν παρεμβολῆς, ἕαν un χειμαδεύῃ καὶ τοῖς σκηγώμασι διὰ τὴν 
cer - - ΄, , « M - ) ΄ 

ὥραν τοῦ καιροῦ πεπολισμένη τυγχάνῃ" αἱ γὰρ τῶν ἀναγκαίων 

CONSTITUTIO XI. 

(d , ' 1 3 A - / e T ͵ 

πυμιάσεις καὶ τὰς ἀπὸ τῶν τόπον δυσωδίας γοσηρώά 
m. , Y VNLT MEE INASRE MS Ds &L0L xai λοιμοὺς καὶ γόσους gzaQruxag ἐμβάλλει εἰς 
τὰ στρατεύματα. xui πολλοὺς (ιἰὲν πολλάκις EXÓXOOt 

» / * A 3! ^ E» / τ 4 €! Y / 

τῇ TOOQ, πολλοὺς δὲ χαὶ ἀπώλεσεν, ὥστε Un. uoror 
35 n ὲ 5 / EE 344 Ww ' 2 2 n , 

OAÀLyOT EX τούτου yeréOzQu, ἀλλὰ xai qOSerég TO στρα- 

τευμα. ' 
4. Χρήσιμον δὲ xoi σωτήριογ τῷ στρατῷ γίγεσξαι, 

ἐὼν μὴ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μένῃ ἀπλίχτου πολὺν χρότον, 
εἰ μὴ ἄρα χειμάζει xal διὰ τὸ» χαιρὸγ ὥσπερ πεπο- 
λισμένα ἔχει τὰ ἄπλικτα τὸ στράτευμα. xol γὰρ καὶ 

3089. γοσερά codd.; idem error librariorum Leonis atque Onasandri || 

3089— 3090. -« εἰσὶ M. E || 3095. γίνεται A P,E || 3096. Verba πολὺν χρόνον 

post ἐὰν μὴ exhibent AJP,E || Verbi μένη ἡ in ras habet A || ἁπλήκτου A, 

&nÀ$xrov P,E || 8097. 3098. χατησφαλισμένα καὶ πεπολισμένα ATP,HE |! 3098. 

ἁπλίκτα M, ἁπλῆκτα A, ἀπλῆκτα P,E || τὸ στράτευμα omm. AP,F. 

τύποι ἔχουσι δυσωδίας καὶ εἰσὶ νοσώδεις χαὶ ποιοῦσιν εἰς τὸν στρατὸν λοιμικὰ χαὶ ἄλλα 

νοσήματα. καὶ ἐκ τούτου οὗ μόνον ὀλιγοῦται ὃ στρατός, ἀλλὰ γένεται καὶ ἀσϑενής. 

4. χρήσιμον δὲ ἐστιν εἰς σωτηρίαν τοῦ στρατοῦ τὸ μὴ ποιεῖν χρόνον πολὺν εἰς τὸ 

sas ἄπληχτον, ἂν ἄρα μὴ χειμάζῃ ὃ στρατὺς ἐχεῖ καὶ διὰ τὸν καιρὸν ἔχῃ τὰ ἄπληχτα χατη-- 
σφαλισμένα ὡς οἰκήματα. τὸ γὰρ χρονίζειν εἰς τὸ ἄπληκτον χωρὶς τοῦ χειμαδίου εἰς θλάβην 

985. χειμάζει p. 

36* 
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) /, 2 M - " / 2 ^ d 

ἐχκρίσεις ἐπὶ τῶν αὐτῶν γιγνόμεναι χωρίων ἀτμοὺς διεραορότας 
» , 7 ὴ 5 N - , 2 ur 

ἀναςέμπουσαι συμμεταβάλλουσι καὶ τὴν τοῦ περιέχοντος ἀέρος 
7 ) τ NY - " C- 7, ^ , ' 

χύσιν. 2. Ev δὲ ταῖς χειμασίαις γυμγαζέτω τὰ στρατόπεδα, καὶ 
* δ ͵7 7 - M - , ) b ^ 

πολεμικὰ καὶ σύντρογα ποιείσδω τοῖς δεινοῖς, μὴτ ἀργεῖν com, 
Lr a P ΣΕΕΣΣ TOT. Ξ ure ῥᾳξυμεῖν" [cf. p. 135.] 

CONSTITUTIO XI. 

αἱ σωτηριώδεις ἐχχρίσεις ἐπὶ TOY αὐτῶν γιγόμεγαι τόπον 
ἀτιιοὺς διεφξαρμέγους ἀταπέμπουσι χαὶ συμιμετα- 
βάλλουσιν» εἰς γόσον χαὶ τὴ; τοῦ περιέχοντος ἀέρος 
εὐεξίαν. 

5. Er δὲ ταῖς παραχειμασίαις πάντως, ὡς ἄγω που 

εἴρηται, γύμναζε τὰ στρατόπεδα xal πολεμιχεὶ ποίει, 
καὶ ἵνα συνεδίζωονται τοῖς πότοις, ἵνα μήτε (07 901, 

μήτε ῥαξυικιῶσι:. | 
6. OU uóror δὲ ὑγιειγῶν σὲ δεῖ | ggorr(Zew ἀπλίχτοων, 

0r. ἃ» ἄδειαν ἔχης ἀπὸ τῶν ztoAeulor, ἀλλὰ καὶ πολλὰς 
χαὶ διαφόρους ἔχει» αὐτὰ τὰς χορηγίας xoi μάλιστα 

8099. σωτηριώδης A || In cod.-is A ἐκκρίσεις εἰς in ras est scriptum || 

8108. ἄνω που] ἀνωτέρω APP,E || VII, 2. || 8104. στρατεύματα P,E || ποιεῖ E || 

3105. xoi omm. AP,E || Pro ἵνα secundo] xci A Ῥ' Εἰ || 3107. ὑγιεινῶν ex 

-&yov, — ἁπλήκτων (sic) ex -«vor in A || Ó£ σὲ A P,E, quibus verbis antecedit 

ut videtur — in E. ἁπλήχτων in A, ἀπλήκτων in P, ἀπλίκτων 

τὶ “- - - - 

ἐστὶ τοῦ στρατοῦ, ἐπειδὴ αἱ χοπρίαι καὶ τῶν || ἀνϑρώπων καὶ τῶν ἀλόγων, κείμεναι πολὺν 
χρόνον εἰς τοὺς αὐτοὺς τύπους, ἀναπέμπουσιν ἀτμοὺς καὶ ποιοῦσι νοσώδη τὸν ἀέρα. 

5. ὅταν δὲ παραχειμάζῃ που ὃ στρατός, γύμναζε, ὃς ἀνωτέρω εἴρηται, τὰ στρατεύ-- 

ματα χαὶ ποίει αὐτὰ πολεμικά, ἵνα συνεϑίζωνται πρὸς τοὺς πόνους καὶ μήτε ἀργῶσι, μήτε 

ῥαϑυμῶσιν. 

6. ὅταν δὲ ἔχῃ ἄδειαν ἀπὸ τῶν πολεμίων, μὴ φροντέζῃς μόνον διὰ ὑγιεινὰ ἄπληχτα 

εἰς τὸν στρατόν, ἀλλὰ zcl διὰ χρείας τινὰς καὶ πραγματείας πολλὰς xai διαφρύρους, χατεξ-- 

981. κοπριαὶ p || 989. πού p, ποῦ C || 990. Goyócw p || 992. ἔχει p || 993. 904. κατ᾽ ἐξαίρετον p. 

3100 

3105 



CONSTITUTIO XI. 

4108) τῷ c£mTt0ÍrQ ἤγουν ὃν τῇ χατὰ χαιρὸν τοῦ ὅλου 
στρατοῦ συγαγωγῆ, ἔγξα μάλιστα καὶ χρογίζει» δέον. 

1. dporríCew δὲ xol τῶν εμπόροῶν, ἵγα μὴ αδικού- 7. 
u&rou λυποῦνται χαὶ oU φέρωσι τὰς χορηγίας τῶ» ἔπι- 

τηδείων. | 
sis — 8. Εἰ δέ τις καὶ ἐλπὶς ἐναντία ἐγοχλεῖ, ἀσφαλίζεσξαι 

ἢ ὀρύγμασι; ἢ πάλοις ἢ ὅλοκλήρῳ τάφρῳ, O0 λέγουσι 
φόσσα, ἢ τριβόλοις ἢ οἰχοδοιιαῖς ἢ «no ξύλων ἢ «mo 
λίδων ἢ ἄλλως, ὧς δύγνασαι ἐπιγτοῆσαι. 

9. Ἔχει» δὲ καὶ θίγλας ἔξωξεν, ἀλλὰ καὶ ἁμάξας 9. 

δ. e 

3112. πραγματευτῶν AP,E || 8118. λυπῶνται solus A. || φέρουσι codd. 

(excepto Meursii codice) propter λυποῦνται || Non distinguuntur $8 7 et 8 

in W || 8115. δὲ τις W || 88. 8. 9. 15.] ΟἿ, , Inedita Tactica Leonis XXII, 4: 
Τὸν δὲ λοιπὸν τόπον τάφρῳ διαλαμβανέτω χειροπονήτῳ πλάτος μὲν ὃξ ποδῶν 

ἐχούσῃ ἢ καὶ πέντε μάλιστα, βάϑος δ᾽ ὀκτὼ ἢ καὶ ἑπτά, ὃ μέντοι ix τοῦ 

ὀρύγματος συναγόμενος χοῦς μὴ ἐχτός, ἀλλ᾽ ἐντός, ὡς πρὸς τὸ ἄπληκτον" δηλαδὴ 

πιπτέτω. σχληρῶν δὲ τῶν τόπων ὄντων ic0 " ὅτε καὶ ὑαδίως ὀρύσσεσϑαι μὴ 

παρεχομένων, ἢ τειχῶν ἐκ πλίνϑων ἢ λίϑων ἢ κορμοῦ δένδρων ἢ σταυρώμασιν 

ἢ ἁμαξῶν τῷ πλήϑει τὴν παρεμβολὴν πᾶσι τρόποις ἀσφαλιζέσϑω κ. τ. A. || 

3116. λέγουσιν W || ὃ λέγ. q. omm. AP,E || 8119. ἔχεις M W || 3120. Pro εἰς 
χαρ. — δυνατόν AP,E habent: ἐάν εἰσιν (ὦσι P, E) γυρόϑεν τοῦ ἀπλήκτου 

᾿ ΓῚ ^ " cr , Ψ T ͵ ^ [ n ^ Me , 
«igsrov εἷς τὸν χαιρόν, ὅταν συνάγηται ὅλος ὃ στρατός " τότε γὰρ ἁρμόζει καὶ χρονέζεεν εἰς 

ggg Τὺ ἄπληχτον. 

7. φρόντιζε δὲ διὰ τοὺς πραγματευτάς, ἵνα μὴ ἀδικῶνται χαὶ ὥλίβωνται καὶ οὗ 

φέρωσι πραγματείας εἰς τὸ ἄπληκτον. 
8. εἰ δ᾽ ἐστὶ φόβος εἰς τοῦτο ἀπὸ τῶν πολεμίων, ὀφείλεις ἀσφαλίζεσϑαι αὐτὸ καὶ ἣ 

ὀρύγματα | ποιεῖν ἢ πάλους πήσσειν ἢ σοῦδαν ὀρύσσειν ἢ τριϑόλεα ῥίπτειν ἢ χτέζειν μετὰ p. 48. Meurs. θυγι ] ] ] t ori 0 ὶ - / I 

1009 ξύλων ἢ λεϑαρίων zai περιφράσσειν αὐτύ. 
᾿ , : ky ϑῳ, Δ : i 

9. et δέ εἰσιν ἅμαξαι καὶ στήσεις αὐτὰς γύρωϑεν τοῦ ἀπλήκτου, πολύ ἔστιν ὀχυρόν 

994. συνάγκηται p || 998, ἔστι C || 1000. παραφράσσειν p || 1001, εἰσὶν C || ἐστε p. 



10. 

11. 

e. 796. 

[p. 124. M.] 

fol. 19" 

286 

CONSTITUTIO XI. 

πήξεις, ὃ λέγεται σταθαρῶσαι, εἴτε ἀραιῶς, εἴτε 

πυχγότερον, ὡς ἡ δύναμις ἔχει, mre διὰ ξύλων τελείων 

ἢ δέγορω» xosérron. | 
10. 4&i γαρ πάντως ἀσγάλειαν ἔχει» TO ἄπλιχτονγ, 

εἰ μὴ ἄρα €r τῇ ἡμετέρᾳ ἐστὶ» χώρᾳ ἢ γυμνασίας χάρι» sis 
γίγεται 7 ἄλλου τιγὸς χρειώδους τρόπου ἡ τοῦ στρα- 
τηγοῦ κίνησις. 

ll. Μάλιστα δὲ φρογτίσεις καὶ τῶν πλησιοχώρων 
| ὑποτελῶν τῆς βασιλείας ἡμῶν, vro. μὴ ἀδικοῦνται παρὰ 
TOY στρατιωτῶν, χαὶ χατεξαίρετοῦ τῶν γεωργῶν». δύο nm 
γὰρ ταῦτά μοι δοχοῦσι» ἐπιτηδείματα λίαν ἀγαγκαῖα 
πρὸς ἔδπγους σύστασι»" xol διαμονήν, γεωργικῆ | μὲν 
τρέφουσα xai αὔξουσα τοὺς στρατιώτας, στρατιωτιχὴ 

(ἁπλήκτου A) τιϑέναι || εἶσι M. || ἢ καὶ A P,EE || 8121. πήσσειν A.P,E || ἀραίως 

MWEP,E || ἤτε] εἴτε A Ῥ Εἰ || 3124. παντὸς A || ἀσφαλὲς A E, ἀσφαλῶς P, || 

ἄἅπλιχτον 'W, ἁπλήκτον (sic!) A, dmAjxrov E, ἄπληκτον P, || 8125. ἄρα M, 

ἄρα W || ἐστιν W, ἐστὲ A.P,E || 3129. ἀδικῶνται AP,E || 8131. ἀναγκαία 

P,E || 3132. διανομὴν Α || γεωργικῆ P, || 3138. στρατιωτιχὴ W, στρατιωτικῆ 

P,E || Cf. XX, 209 (ed. Mgn). 

ἢ χόψον δένδρα xai σταβάρωσον αὐτὸ ἢ μετὰ τῶν τοιούτων δένδρων ἢ μετὰ ξύλων μεγάλων, 

εἴτε ἀραιά, εἴτε πυκνά, ὡς ἅπαντᾷ | δύναμίς σου, ἢ καί, ὡς δύνασαι ἐπινοῆσαι. ἔχε δὲ καὶ 

βίχγλας ἔξωϑεν. 

10. ἁρμόζει γάρ, ἵνα ἔχῃ ἀσφάλειαν τὸ ἄπληκτον, εἰ ἄρα oüx ἔστιν εἰς γῆν ἡμετέραν 1005 

ἢ εἰ οὗ γίνεται διὰ γυμνασίαν τοῦ στρατοῦ ] δι’ ἄλλην τινὰ χρείαν | τοῦ στρατηγοῦ 

χίνησις. 

ll. ἐξαιρέτως δὲ φρόντισον περὶ τῶν ἐχόντων χώρας πλησίον τῆς “Ῥωμαϊκῆς γῆς 

ἐθνικῶν καὶ ὑποκειμένων τῇ βασιλείᾳ ἡμῶν, ἵνα μὴ ἀδικῶνται παρὰ τῶν στρατιωτῶν καὶ 

μάλιστα OL γεωργοί, δοκῶ γάρ, ὅτι ταῦτα τὰ δύο ἐπιτηδεύματά εἶσιν ἀναγκαῖα πολὺ πρὸς 1010 

σύστασιν ἔϑνους καὶ διαμονήν, | γεωργεικὴ καὶ ἣ στρατιεωτική" ἣ μὲν γὰρ γεωργικὴ | τρέφει 

1003. δύναμις σου p || 1005. ἐστὲν p [|1006,Ὰ, στρατηγοῦ] στρατοῦ voluit Meursius || 1010. τὰ δύο 
ταῦτα C || -ra εἰσὶν C || 1011. στρατηγικὴ p. 
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Urbicii VII, 13 [Περὶ ἁπλήκτων καὶ τῆς ἐν αὐτοῖς 

τῶν ἀλόγων ἀποτρογῆς. Χρὴ ér τοῖς ἀπλήκτοις τῶν πολεμίων 

ἐγγιζόντων καὶ προσδοκωμένου πολέμου Σχυδικοῦ μάλιστα γίνεσξαι, 

εἶ μὲν προλαβὼν ἕν ροσσάτῳ διάγει ὁ στρατὸς καὶ τοὺς ἐχξροὺς 

CONSTITUTIO ΧΙ. 

δὲ ἐχδικοῦσα xoi περιφυλάττουσα τοὺς γεωργούς. αἱ 
8185 δὲ ἄλλαι ἐπιτηδεύσεις δεύτεραι τούτων ἑ(ιοἱ καταφαί- 

γογται. διὰ τοῦτο χαὶ «rayxoior ἀεὶ τούτων ἕπι- 
“ελεῖσπαι καὶ τὰ ὑπὲρ αὐτῶ» φροντίζει» ἑχάστοτε, ὡς 
&r χαὶ οἱ στρατιῶται δικαίως TQEGOUETOL ἀγδραγαξοῦσιν; 

χαὶ οἱ γεωργοὶ μὴ ἀδικούμετοι εὐχαῖς αὐτοὺς ταῖς 
suo ἀρμοζούσαις προςτέμτωσι». ' 

19. IoAsuior δὲ ἐγγιζόγτων χαὶ προσδοχωμέγου 12. 
πολέμου, ἑὰν προλαβὼν ἐγ φοσσάτῳ διάγης, ὦ στρατηγ έ, 

8185. δευτέραι P,E, δευτέρα ex errore typographico Lami, in δεύτερα 

corr. a Migneio || 3188. -οὔσιν dedi propter πέμπουσιν, -ὥσιν MW, -ὥσι AP,E || 

3140. -πέμπωσιν A, -πέμπωσι E, -πέμπῳσι Py, -πέμπουσιν MW || 8141. οὐ ss. Cf. 

XIII, 15 (ed. Mgn) || 88. 12—14.] Cff. ,Inedita Tactica Leonis* XXII, 10: Xvy- 

κομιζέτω δὲ τῶν ταγμάτων ἕκαστον ἐν τῷ ἀπλήχκτῳ τριῶν ἢ τεσσάρων ἡμερῶν 

διατροιράς, χόρτον καὶ ἄχυρα καὶ κριϑάς, ὡς ἂν μὴ διὰ τὴν τῶν τοιούτων συλλογὴν 

κινδύνοις ὅτι πλείστοις περιπίπτοιεν οἱ πολλοί, ἅτε δὴ τῶν πολεμίων ἐλλοχᾶν 

εἰωϑότων ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς. || προσδοχομένου P, προσδοκουμένου E. 

zai αὔξει τοὺς στρατιώτας, | στρατιωτιχὴ δὲ ἐκδικεῖ xal περιφυλάττει τοὺς γεωργούς. τὰ 

δὲ ἄλλα ἐπιτηδεύματα δεύτερά μοι φαίνεται πρὸς ταῦτα. διὰ τοῦτο ἀναγκαῖόν ἔστι τὸ 

ἔχειν ἐπιμέλειαν εἰς ταυτοὺς καὶ πάντοτε φροντίζειν τὰ ὑπὲρ αὐτῶν, ἵνα καὶ οἱ στρατιῶται 

Ἂν μὴ ἀδίκως ἀλλὰ δικαίως ἀναλαμβανόμενοι τὰς τροφὰς αὐτῶν κατευοδῶνταε zai ἄνδραγα- 

ϑῶσιν καὶ οἱ γεωργοὶ μὴ ἀδικούμενοι παρ᾽ αὐτῶν προπέμπωσιν αὐτοὺς μετὰ εὐχῆς τῆς 

ἁρμοζούσης. 

12. ὅταν δὲ πλησιάζωσιν οἱ πολέμιοι χαὶ προσδοκᾶται πόλεμος, ἂν προλάβῃς καὶ 

1012, ἡ δὲ στρατιωτεκὴ p. || 1018. -or ἐστὶ C || 1014. ταυτοὺρ] αὐτοὺς C ; cf. Psaltes p. 196 || στρατεώταιε p || 

1015. 1016, ἀνδραγαϑσι y. 
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ἀναμένει ἐχεῖσε, εὐτρεπίζειν καὶ ἀποτιδέναι χόρτον ἢ ἄχυρον μιᾶς 
ἢ δευτέρας ἡμέρας τῶν ἀλόγων. ei δὲ κινήσει ὁ στρατὸς καὶ βούλεται 
ἕν ἑτέρῳ ἀπλήκτῳ ἀπελξεῖν κακεῖδεν παρατάξασδαι, ἀναγκαῖον 
χόρτον ἢ ὄχυρον κὰν μιὰς ἡμέρας θαστάζει» xai οὕτως ἕν τῷ 

γιγνομένῳ φβοσσάτῳ ἀποτίδεσξεαι τοῦτον" ἴσως γὰρ οὐ συγχωροῦνται 

CONSTITUTIO XI. 

καὶ τοὺς ἐχϑροὺς ἀγαμέγης ἐχεῖσε, δὲῖ εὐτρεπίζει» καὶ 
αἀποτιξέγαι χόρτον ἢ ἄχυρον ἢ χριξὴν μιᾶς ἢ δευτέρας 
ἡμέρας τῶν ἀλόγων, ὡς ἤδη σοι καὶ ér τῷ περὶ ὁδοι- 
πορίας χεφαλαίῳ προδιεξέμεξα. καὶ πάλι», edv. ἐκεῖξξεν 
βουληξῆς εἰς ἕτερον» ἄσλικτον αἀπελξεῖν καὶ ἐχεῖδεν 
παρατάξᾳσΞξαι, ἀγαγχαῖο» χόρτον καὶ ἄχυρον κἂν μιᾶς 
ἡμέρας ϑαστάζει» καὶ οὕτως &r τῷ yurouéfrQ βοσσάτῳ 

N 

ἀποτίξεσξαι rOÜTOT' ἴσως γὰρ OU συγχωρούνται ὑπὸ 

8148, ἀγαμέγνεις P, E || ἐκεῖσε saepe idem significasse, quod ἐκεῖ, plura adfert 

exempla JE. AKwriz p. 68. operis ,Zwei griechische Texte über die hl. Theo- 

phano, die Gemahlin Kaisers Leo VI* (Petropoli 1898) inscripti; Rec.-is Const. 

auetor ambiguus, quo verbum referret, posuit bis; non interpungitur in P; E et 

p. 49. Meurs. 

apud Lamium, post £xeoe interpungitur in A, ante ἕχεῖσε in M W et apud 

Migneium || 9; omm. P,E || δεῖ os A || διευτρεπίζειν P, E || 3145. 3146. X. 15. || 

3147. ánAfzror A, ἀπλῆχτον P,E || xci omm. P, E || 8148. κἀν codd., x&v Lami. 

y s " I. , , , ^ 3 ' y rj N , , ς - ce 
ἀπληκεύσῃς καὶ ὑπάρχῃς εἰς φοσδάτον χαὶ ἀναμένῃς ἐκεῖ τοὺς ἐχϑρούς, ἁρμόξῃς, ἵνα 

εὐὔτρεπίζης ἐχεῖ χαὶ ἀποτιϑῆῇῆς xóorov ἢ ἄχυρον ἢ χριϑὴν εἰς τοὺς ἵππους μιᾶς ἣ δύο 

ἡμερῶν, καϑὼς εἰς τὸ περὶ ὁδοιπορίας προείπομεν. καὶ πάλιν ἂν ϑέλῃς μεταπεσεῖν 
^ ^ ^ - ^ - , 

εἰς ἄλλο || ἄπληκτον πρὺς τὸ παρατάξαι ἀπεκεῖ πρὸς τοὺς πολεμίους, dveyxcióv ἔστιν, 
» - ^ ^ , - 

(vv χόρτον χαὶ ἄχυρον κἂν μιᾶς ἡμέρας Beor&t] ὁ στρατὸς καὶ ἀποϑήσει αὐτὸ ἐκεῖ. 

ἐπειδὴ συμβαίνει καὶ οὗ συγχωροῦνται ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν οἱ δουλεύοντες παῖδες τοῖς στρα- 
n "s ΘΟ ΣῊΝ —" c ! S EAR x 20372 7. D » , E 

τιώταις ἐξελϑεῖν ἐν ἐχείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ χορτολογῆσαιε ἢ ἐκβαλεῖν τὰ ἄλογα εἰς βοσχκήν. 

1092, ἀπ᾽ ἐκεῖ p || τὸν ἐστὶν C || 1023. ἀποϑήσει)] retinui; cf. IX 98 οὐ XT, 1; sed cf. et Psaltes 

p. 239 et adp. ad XVIII, 67. || 1024. καὶ} De construct. cf. ,Praecc. Niceph.* 8, 1. ubi interpunctionem 

ipse corrigns. 

3145 

3150 

1020 

1025 
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ὑπὸ τῶν ἐχϑδοῶν οἱ (efc ὑπηρεσίαν ἀφωρισμένον)" πάλλικες αὐτῇ τῇ 

ἡμέρᾳ ἐξελξεῖν χαὶ χορτολυγῆσαι, οὔτε δὲ ví ἄλογα εἷς βοσκὴ 

ἐχβαλεῖν. εἰ δὲ οἱ ἐχξιροὶ πολὺ ἐγγίζουσιν, οὐκ ἀτόπον ἕν τῷ περι- 

πατεῖν, ὡς εἴρηται, ἕκαστον συνάγειν τὸν χόρτον, τὸν ὀγείλοντα 

ἀποτεδῆναι. οὐδὲ γὰρ uera TO ἀπλιχεῦσαι πολλάκις συγγωροῦνται 

οἱ «αῖδες ἐξελξεῖν καὶ χορτολογῆσαι, πλειόνων μάλιστα καβαλλαρίων 

τῶν ἐχξιρῶν εὑρισκομένων. ᾿ 
Uvbicii. VIL, 2, 1 Περὶ δαπάνης τῶν στρατιωτῶν καὶ 

! Of. Leonis Tactiea. XHI, 15 (ed. Mgn). 

CONSTITUTIO XI. 

τῶν ἐχξρῶν oi εἰς δουλείαν ἀφωρισμέγοι παῖδες αὐτῇ 
τῇ ἡμέρᾳ ἐξελξεῖν xol χορτολογῆσαι, oU Tc δὲ τὰ ἄλογα 
εἰς βοσχὴ» ἐχβαλεῖν 

13. Εἰ δὲ καὶ πολὺ ἐγγίζουσι» οἱ ἐχξροί, oUx ἄτοστον 
er τῷ περιπατεῖν, ὡς εἴρηται, ἕχαστο» συγάγεω" τὸν 
χόρτον, τὸν ὀφείλογτα ἀποτεξῆγαι. οὐδὲ γὰρ μετὰ τὸ 
ἀπλικεῦσαι πολλάκις συγχωρουῦγται οἱ παῖδες δξελϑεῖν 

χαὶ χορτολύγῆσαι, πλειόγω»" μάλιστα χαβαλλαρίων TOT 

éySoór εἰ ̓ θισχομέγον. | 
14. Καὶ πῶς γὰρ οὐ δίχαιον xul τὰ εἰς δευτέραν 

3154. &. 13. Cf. XIII, 16 (ed. Mgn) || 8155. ἔσχατον P, || 3157. ἁπληκεῦσαι 

A, ἀπληκεῦσοαι P,E || 3160. τὰ om. P, || ὃ. 14.] Cf. XIIT, 6 (ed. Men). 

» , v 

13. ἂν δὲ x«i πολὺ πλησεάζωσιν εἰς βοσχήν, oDx ἔστε κακόν rt, ἵνα, ὡς ἕἔτε περι- 

πατεῖ ὃ στρατύς, συνάγη ἕχαστος χόρτον, ὃν ὀφείλεε ποϑήσειν εἷς τὸ φοσσάτον. χαὶ γάρ 7 ocróg, &yn ἕχαστος χόρτον, ὃν ὀφείλεε ἄποϑήσειν εἰς τὸ τοσσάτον. xci γάρ, 

ἀφ᾽ οὗ ἀπληχεύσῃς, ob συγχωροῦνται πολλέάχις οἱ παῖδες τῶν ὑτρατιωτῶν ἐξελϑιεῖν ἐκ 

τοῦ φοσσάτου xci χορτολογῆσαι, καὶ μάλιστα, ὅταν ὦσε πεοισσότεροι οἱ χαϑαλλάριοι τῶν 
» 4 * 

1020. £z D'ocv. 

1020, Box C || οὐκ lari p || κακὸν τί € || 1028, ἀφοῦ C. 

13. 
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:-U ww 3$ 75. ) - D » * - r ,ἡ ὁ 

τῶν ἀλόγων αὐτῶν XQTG& ἀπληχτον Χρὴ “μέλλοντας συμ - 
LEE M] 5 ΄, « - Ν 

θάλλειν καὶ τὰ εἷς ὀευτέραν τύχην ὁρῶντα προσχοΐτεῖ χαὶ Tc 
2 7, t z * Ly , L] 

éxeiSer Érarriottz προασραλίζεοξειαι καὶ μάλιοτα τὰς ἀποτρορά: 

ἡμερῶν ολίγων τῶν τὲ στρατιωτῶν χαὶ τῶν ἀλύγων, xul φοσσάτα 
) 7 - N ' c , - 2 M; 

οχυθωτέεθα «οι καῖ TO UsOTETO/yLLEYOY 07yIjt o £r ἐπιτηδείοις 
" - «W 

, "DUST SS : Y ACE, ΄ " 2 PIS 2 - ) 7. 

τύποις, ἔα OvrorOv τὸ ὕδωρ πάντως ἐχδικείσξξ at ἕν χαιρῷ ἀνάγκης. 

Urbicii. XII, 8, 22 [cff. Sext. Julit Afr. Ikeor. 11. 46 inde a γυρόξεν 

CONSTITUTIO XI. 

/ SI MASS "SD NA M 4 - . Ae . "YT τύχη; ἀφορᾶν πολλάκις καὶ Tg ἐχεῖξεν ἑγαγτιώσξις 
σχοπεῖν xal προχσφαλίζεσξαι τὸ μέλλοντα, (ἢ HETG- 

[un E CER (o : S L4 Ἄν; 9 ὰ Spo : Edit 

“έλεσξαι UOTEtQOY χαὶ μάλιστα τὰς ἀποτροφὰς ucQon 
347 m zd . : ET 

-04l; 0r TOT τὲ στρατιῶτῶν χαὶ TOT Q407 0T, χαὶ φοσσάτα 

c. 1261 Lami. 

Σ epa OMA Sir sert S oS DENISE ER ὀχυρὰ -τοιεῖν ἕν ἐπιτηθείοις TO:tOLG, | £r 3d. OvraTOr elt 
IN - / ν E NN RT Meus 9 , 

ὕδωρ ποταμοῦ εἴτε τόπος δυσχέρης εἴτε ἄλλο TL OZU- 
1 d ἊΣ : hn b] ^ - » 

gau OrexOuxeiy τὸ φοσσάτον €Y χαιρὼ (YQ XIjS 
EN 3247 - Εν ! - c - 2 . 

15. Er δὲ τοῖς «vrayxaiow τοῦ πεζιχοῦ ἀπλίχτου 

3161. ἀντιώσεις P, || 3162. τὸ, AP,E || 3162. 8168. μἑεταμέλλεσϑαι ΜΕΝ, 

μεταμελεῖσϑαι A P,E, μεταμέλεσϑαι Meursii codex || 3166. (426 τὶ MAP,E, 

«A4Ào1t W || 3168. 88. 15. 16. 18.] Cff.,, [nedita Tactica Leonis*. XXII, τ: Kei τὰ 

μὲν ἑχιὸς καὶ περὶ τὴν τάφρον εἴη Gr ἱκαγὼς εἰρημένα. τῆς γὲ μὴν τάφρου καὶ 

τοῦ χάρακος ἔσωϑεν πρῶτα μὲν τὰς ἀνὰ τὸ στρατόπεδον ἁπάσας ἁμάξας συνα- 

γυγόντας Ἔχκύκλῳ δεῖ στῆσαι τοῦ στρατοπέδου, μεῶϑ  üg αἱ τῶν πεζῶν σκηναὶ 
s 5 Pty ἢ δ * " H »r NC ; 
στήσονται κύκλῳ καὶ αὗται περὶ τὴν τάφρον, εἶτα κενὸς ἔστω κύκλωϑεν τόπος 

; . 5 : ; 
14. συμφέρει γὰρ πολ!!λάκες σχοπεῖν χαὶ τὰ ἐναντία zei προασφαλίζεσϑαι τὰ πέλλοντα 

«“ - ^ , ^ 3 € - , 

χαὶ ὕστερον μὴ μετανοεῖν, ἀλλὰ ἔχειν τροφὰς ὀλίγων ἡμερῶν zci εἰς τοὺς στρατεώτας ze 
POS") S ) ῃ c γ . " e , A 

εἰς τὰ ἄλογα χαὶ φοσσάτα ὀχυρὰ ποιεῖν εἰς ἐπιτηδείους τύπους, ὕπου, εἴτε mOr«uoz δεα-- 
᾿ΕΝ ἢ » " - , je » 3434 dy z , 2 , » 
j«Lvret. &rs δύσχολος τύπος ἐστὶν &trs ἄλλο TL OyvQottt, δυνατόν ἔστιν ἀσφάλειαν ὁ χξεν 

ἐξ αὐτοῦ τὸ φοσσάτον εἰς καιρὸν ἀνάγκης. 

1034. ἀλλό τι C p ut in. XII, 198; κοὐ ef. (ραν. 35, 915; 40, 25, item vs. 404. et Rec. Const, XI, 

92 (φύρμα τὶ in C). 

5165 

los5 
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1040 

39] 

* ἡ) - d $ ἐδὼ / - - M 24 . 

— ἐχ πολλοῦ διαστήματος τοῦ ποσσάτου.] Πῶς δεὶ τὰ ἄπληκτα 
΄ » LU - ' € Ze , ΓΞ 

jéreazai roi ροσσάτας; 1. Ὅτι δϑεὶ τς ἁμάξας πέριξ xazio- 
ταν τοῦ απλίχτου, ἕν δὲ τοῖς αγαγκαίοις καιροῖς καὶ oixodoutir, 
278 € » ELS e , - ο΄. ' ν΄ 

Sur ὁ τόπος ἔχῃ, καὶ ἔξωξδεν τάρρον ποιεῖν πλάτους μὲν ποθῶν 
ὮΝ eite ^q ' [s ' ὟΝ ) ΄ 1 * - 2 CON , x 
" ἕξ, βάξους δὲ ἑπτὰ ἢ οκτώ, καὶ τὸ χώμα ἕν τῇ ἑσωτέρᾳ ὄψει 

- D AJ , LA , , i 

rcemQrat, ἔξωξϑεν δὲ ταύτης τριβόλους καὶ ρύσσας μικράς, ἐχούσας 

CONSTITUTIO XI. 

“ ς , C - ᾿ς 

καὶ τὸς ἁιιάξας, ὡς εἴρηται, περικύκλῳ χαξίστα τοῦ 
2 ΄ " 3 D» - ie - 5 DA n 

«πλίχτου; € εἴτε &r πεζιχῷ στρατῷ ἢ καί, ξάν εἰσι", xai 
er καβαλλαρικῷ ἢ συμμίχτῳ, xul οἰχοδουμεῖν, ὥς κοι 
εἴρηται, ear ὃ μὴ ἔχη, καὶ ἔξωξεν τράφο» ποιεῖ) 
À δῶ PR C & Pr x δὲ ed ' » 2 es / ^ 

πλάτους “ὲν ποδῶν ε΄ ἢ ξξ, θάδους δὲ ἑπτὰ ἢ ὀχτώ, xad 
τὸ χῶμα cr τῇ ΚΑΤ ὄψει τεξῆγαι, ἔξωξεν δὲ ταύτης 

τριακοσίων ποδῶν μάλιστα, ὡς ἂν μὴ εὐχερῶς ὑπὸ τῶν πολεμίων οἵτε ἵπποι καὶ 

οἱ ἐν ταῖς σκηναῖς ἄνδρες χτείγοιντο. μετὰ δὲ τὸν κενόν τὲ τὸν τόπον αἱ τῶν 

τουρμάρχων εὐδϑὺς καὶ τῶν λοιπῶν ἡγεμόνων σκηναὶ στήσονται μέσον ἑκάστη 

τοῦ ἰδίου τάγματος, ἰδία μέντοι καὶ τῷ λοιπῷ πλήϑει μὴ ἀναμεμιγμένη μήτε 

μὴν ὁδῷ πλησιάζουσα ἡ τοῦ στρατηγοῦ ἔστω σκηνή. οὕτω γὰρ ἂν ϑορύβων ἐκτὸς 

εἴη διατελοῦσα. || 8169. περὶ κύκλῳ ATP,E || 3170. ἁπλήκτου A, ἀπλήκτου P,E || 

πεζῶ P,E || εἰσίν W A, εἰσὶ M, ὦσιν P,E; cf. vs. 8120. || καὶ alterum omm. 

AE || 3171. óc [4o] A, ὡς μοι P,E; v. ὃ. 8 || 8172. ἔχει P,E || Ad roaqor 

(sic) in mge cod. W ; τάφρου legitur || 81783. πλάτος AP,E [| ἢ «e zx M, 

ἢ καὶ 85 P,E, ἢ ἕξ A, ἢ xoi 2 W || βάϑος AP,E || ἑπτὰ ἢ H B, ἑπτὰ ἢ καὶ 

H P, || 9174. redi W, sed εἴ in ras, τεϑέναι A P,E; cf. Inc. script. Byz. 

saec. X. 4, 17: τὸ δὲ χῶμα τοῦ χάρακος τῷ ἔνδον μέρει παρατιϑέσϑω. 

- » » 14 - - * - 

15. ὅπου δέ ἐστιν ἐπίφοβον ἄπληκτον εἴτε πεζιχοῦ στρατοῦ εἴτε χαβαλλαριχοῦ ἢ xci 
- , » » τ , , 2 , , ^ » * , ,. - 

τῶν δύο, ἂν ἔχῃς ἁμάξας, ποίεε αὐτὰς γύρωϑεν εἰς τὸ ἄπληκτον χαὶ χτίζον χύχλῳ τοῦ 
, , » x € » » ^ * 

ἀπλήχκτου, ἂν ἔχῃ ὁ τύπος, ὡς ἀνωτέρω εἴπομεν, καὶ ὄρυσσε ἔξωϑεν σοῦδαν πλάτος uiv 
ἊΝ , ^ ! c , PA 3 & A v , . ὦ ) , Ἢ τὸ “ὦ 

ποδῶν πέντε ἢ xci ἕξ, βάϑος δὲ ποδῶν ἑπτὰ ἢ zal ὀχτώ, χαὶ ἵνα ἀποπίπτῃ τὸ χῶμα τοῦ 

ὀρύγματος εἰς τὴν ἔσω ὄψιν. ἔξωϑεν δὲ τῆς σούδας ὑῖπτε τριβόλια | ἢ zal ὄρυσσε λάχχους 

1030, ἀπόπτη C, πέπτη p || 1040, ῥέπεε C p || λάκους C. 

87* 

19) 
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(ἔνδον) σκύόλοςας, ἃς δεῖ ἔν γνώσει ποιεῖν τοῖς τοῦ οτρατοῖ διὰ τὸ 

pj — ἀγνοοΐζντας ὑπ᾿ αὐτῶν βλάπτεσξαι. ἔχειν ὁὲ τὴν περί- 

Herpor τοῦ Τοσοάτου τέσσαρας pur qp uc τελειοτέρας καὶ ὁ οσίας, 

παραπόρτια δὲ μιχρὰ πλείονα, καὶ καξεχάστην πόρταν ἤτοι πύλην 

ἄρχοντα, τὸν πλησίον ἀπλικεύογτα πρὸς παραρυλαχὴν αὐτῆς, Cow 
T D ) ' ' ς 7“ ^ - ee 3 €' x Tm 

rt δὲ παρ αὐτὰς τὰς ἁμάξας τὰς TOV ιλῶν τέγϑας «ἁπλᾶς qon - 

CONSTITUTIO XI. 

τριβόλους καὶ Auxxovg μικροις, ἔχογτας πάλους CrTOC 

πετηγμέγους, οὖς δεῖ er γγώσει -τοιεῖν τοῖς τοῦ στρατοῦ 

διὰ τὸ μὴ — ἀγγτοοῦγτας — ὑπ᾽ αὐτῶ» βλάπτεσϑαι. 
16. Ἴϊχει; δὲ καὶ τὴ» περίμετρον τοῦ φοσσάτου 

τέσσαρας μὲν πόρτας μὲ) αλωτέρας xal δημοσίας, παρα- 
πόρτια δὲ πικρὰ πλείογα, καὶ xexexaorir πόρταν ἤγουν 
ἔξοδον ἔχει» ἄρχογτα, τὸν πλησίον ἀπλικεύογτα πρὸς 
παραγυλακὴ» αὐτῆς. ἔσω δὲ | παρ᾿ αὐτὰς τὰς ἁμάξας 

3175. ἐντὸς] ἔσωϑεν A P,E || 3177. διὰ τὸ] ἵνα A P,EE || ἀγγοοῦντες A P, || 
[Aámrorrot A E, βλάπτονται P, || 3179. πόρτας τέσσαρας τιαρατὰς W, sed πύρτος 

i. 1.; τέσσαρας μὲν [πόρτας] παρὰ τὰς M; ego legendum censeo: τέσσαρας μὲν 

πόρτας παράτας (,portes de parade" -— portas principales); ef. widas s. v. 
ἀντιπαράτορα || μεγαλοτέρας P, || 8180. zo) * ἑκάστην AP, E || 83180—3181. 

ἤγουν ἔξοδον omm. AP,E || 3181 3182. πρὸς παρ. αὖτ. τὸν a4. ἀπληκεύοντα 

(ἁπληκεύοντα A) AP,E]| 3182. παρὰ AP,E|| τὰς iteratur in W, sed alterum 

deletum. 

μεχροὺς χαὶ πῆσσον πάλους ἔξωϑεν αὐτῶν. τούτους δὲ γινωσχέτω ὁ στρατὸς διὰ τὸ μὴ 

— ἀγνοοῦντας — βλάπτεσϑαι ἐξ αὐτῶν. 
16. ἐχέτω δὲ τὸ περέφραγια τοῦ τοσσάτου πύλας τέσσαρας, τὰς πεγαλωτέρας καὶ 

δημοσίας, παραπύρτια δὲ μιχρὰ περισσότερα, μία δὲ ἑχάστη πύλη ἐχέτω ἄρχοντα, τὸν 

ἀπληκεύοντα πλησίον αὐτῆς πρὸς τὸ φυλάττειν αὐτήν. ἔσωϑεν δὲ τῆς σούδας ἐγγὺς εἰς 
* t. , » 2j $ ἐν Ld -— & " 7» t. - 

τὰς ἁμάξας ἵνα στήχωσι τένδαε τῶν ψιλῶν, otov τῶν Dtzrcotoróv (ael) τῶν τοξοτῶν, 

1041. ἔσωϑεν p; in C σ e corr. ex 4||1045. σούδης C; τῆς σούδας etium dn — Preeceplis. Nicephori 

19, 25 || 1046. arzxoo:] v. Psaltles p. 215. || ze inserui. 

3175 

2180 
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κειμένας καὶ μετ᾽ αὐτίς εὔκαιρον διάστημα ὡς ποδῶν τριακοσίων 
ἢ τετραχουοίων,} καὶ τότε τὰς λοιπος ταγῆναι τένγϑας, στε ἕν ταῖς 

τῶν ἐχδρῶν τοξείαις “ἢ πλήττεσξιαι τοὺς ἕν TQ U£OQ, ἀλλ᾽ ἕν τῷ 
εὐχαίρῳ τόπῳ πίπτειν τὸς σαγίττας. ἐν τῷ μέσῳ δὲ τοῦ γοοσσάτου 

! Uf. (Grosse Das rómisch-byzantinisehe Marsehlager (Byz. Z. XXII [1913]) p. 109. Sic iam apud 5. 

Jul. Africanum. €f. etiam. Leonis app. erit. ad vs. 3168. 

CONSTITUTIO XI. 

τὶς TOT ψιλῶν τέγδας ἁπλᾶς παραχειμιέγας ἤγουν TOY 

τε ἀχογτιστῶν χαὶ τῶν TOÉOTOT, καὶ ἀπ᾿ ἐχείγων εὔχαι- 
gor OukoTQUA. ὡς ποδῶν τριακοσίων ἢ) τετρακοσίων, καὶ 
τότε τὰς λοιπῶὼς ταγῆγαι τέγδας, ὥστε ἔν ταῖς τῶν 

ἐχξρῶν τοξείαις μὴ πλήττεσξαι τοὺς €T τῷ μέσῳ, ἀλλ᾽ 
er τῷ εὐχαίρῳ τύπῳ πίπτει» τὰς σαγίττας. 

l7. Er τῷ πιέσῳ δὲ τοῦ γοσσάτου σταιφοειδὴ πλα- 

3183. τὰς omm. eodd.; habet Meursii codex || τέντας MW || ἁπλὰς 

codd. || ἤγουν omm. AP,E || τῶν omm. AP,E || 3185. τ᾽ ἢ v' WP,E, 

τριακοσίων ἢ v' M || 3186. τέντας MW || ἐν omm. P,E || 3187. τοὺς AP,E, 

τὰς MW || 3187. 3188. ἀλλ᾽ ἐν τῶ ἀργῶ καὶ ἐν τῶ εὐχαίρω AP,E || 3188. 

σαγίτας AP,E/|| 8189. llanc ad $. legitur in mge cod. W: πῶς óqete γινεῦ- 

ὕὅαι τὸ ἄπληκτον || 88. 17. 10 19. 201 ΟἿ , Duedita Tactica. Leonis" XXII. 8: 

'O0oi δὲ ἐν τῷ στρατοπέδῳ τέσσαρες ἔστωσαν ἀπ᾿ εὐϑείας, ἀπό vs ἀνατολῆς 

ἐπὶ δύσιν καὶ ἀπὸ μεσημβρίας ἐπὶ βορρᾶν ποδῶν ἑκάστη πεντήκοντα, ὡς πέντε 

ἱππέες (/) ὁμοῦ δι᾽ αὐτῶν ἀκωλύτως διέρχεσϑαι, ἰσάριϑμοι δὲ ταῖς ὁδοῖς καὶ 

πύλαι ἔστωσαν μὴ Cr εὐθείας οὖσαι, ἀλλὰ ὡς γάμμα κάμπτουσαι. ἔστω δὲ καὶ 

διαχωρίσματα μέσον τῶν ταγμάτων ἐπὶ τὰς εἰρημένας ὁδοὺς ἐξιούσας Ἐδυμίδων 

πλὴν ἵνα μὴ στήκωσε διπλαῖ, ἀλλὰ εἴς ὄρδινος μόνον. καὶ ἃπὸ τῶν τοιούτων τενδῶν ἵνα 
καταλίπῃς τόπον ἀργὸν ὡς τριακοσίων ἢ τετρακοσίων ποδῶν x«i τότε ἵνα σταϑϑῶσιν αἱ 

λοιπαὶ τένδαι εἰς τὰ χατατόπιακ «τῶν. διὰ τοῦτο γὰρ ὀφείλει εἶναι μέσον τύπος doyóc, 

(ve εἰς τοξείας τῶν ἐχϑρῶν μὴ κρούωσεν αἱ σαγέται εἰς τὰς τένδας, ἀλλὰ πέπτωσιν εἷς 

τὸν ἀργὸν τόπον. 

1047. εἰς p ll ὄρδιενον n 

17 p. 126. M..] 
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οταυροειδὴ πλατεῖαν εἶναι, ἔχουσαν τὸ πλάτος ἄχρι τεσσαράκοντα 
ἢ πειτήκοντια πυδῶν, καὶ ἑκατέρωξεν παρακεῖσξσιαι αὐτῇ τὰς] τέγϑθας 

ῥυμοειδῶς κατ᾿ ὀρόινον, ἐχυύσας αὐτὰς ὀλίγον ἀπ᾿ ἀλλήλων θιά- 

ortu. καὶ ἕκαστον μεράρχην μέσον τῶν ὑπ᾿ αὐτὸν ἀπλικεύειν, τὸν 

CONSTIDUTEO ΧΙ 

reir εἶγαι στράταν τὸ πλάτος τεσσαράχογτα 1) πεγτή- 
χογτα ποδῶν, χαὶ ἔγξεν χάἀχεῖδεν παρακεῖσξαι αὐτῇ 

τὰς τέγδας ῥυιμιοειδῶὼς κατ᾽ ὄρδιγογ, ἐχούσας αὐτὰς 

ὀλίγο» «a ἀλλήλω» διάστηιια. 
18. Καὶ ἔἕχαστον τουριάρχη πέσον TOY ὑπ᾿ αὐτὸν 

yir J IN 3 D » , τ , * 
αστλικευξιν, σὲ δὲ, TOT OTQGTHYOT, εἰς ὃν μέρος xai μὴ 

δίχην. πρὸς τούτοις καὶ περὶ αὐτὰς τὰς τοῦ στρατοπέδου πύλας τῶ κομήτων ἢ 

ἑκατογτάρχων οἱ χρείττους μετὰ τῶν ἰδίων ταγμάτων ἀποτετάχϑωσαν ἐπὶ τῷ μὴ 

ἐξιέναι ood εἰσιέναι τοὺς βουλομένους, ὅτι δὴ καὶ βούλοιντο ἕκαστος καὶ μάλιστα 

περὲ ἡλίου δυσμάς. ἐχέτω δὲ καὶ τῶν ταξιαρχῶν ἕκαστος ἴδιον αὐτοῦ μανδάτορα, 

τῇ τοῦ στρατηγοῦ σκηνῇ παραμένοντα, ἐπὶ τῷ τὰ ἐν νυκτὶ δεδογμένα τῷ 

στρατηγῷ καταμανϑάνειν. || 3189. 3190. πλατεία», M, πλατειαν W, καὶ πλατεῖαν" 

(πλατείαν Py, χκλατείαν E) AP,E || 8190. στράταν M, στραταν W, στρῶᾶταν 

ego, ὁδὸν ἔχουσα AP,E]|| ἃ ἢ r ποδῶν MW, τεσσαράκοντα πόδας ἢ xci 

πεντήκοντα A, μαὶ πόδας ἢ xci "V E, ὶ ἢ xci v P, || 9191. χχεῖϑεν AT || 

3192. τέντας MW || κατὄρδινον Py κατύρδινον MW AE || 8194. Paragraphum 

ego distinxi; in editionibus et codd. verbis σὲ δὲ incipit $ || Ad τῶν in cod. 

W scholium marginale: μέσον rov ἰδίου λαοῦ, quod habet Rec. Const. || f^ 

αὐτῶν E, ὑπ᾽ αὐτὰ v P, || 3195. ἁπληχεύειν A, ἀπληκεύεεν P,E; item infra 

3199. || δὲ W, om. FP. 

17. εἰς δὲ τὴν μέσην τοῦ" φοσσάτου ὀφείλει εἶναι διὰ σταυροῦ ὁδὸς πλατεῖα τεσσαρά- 

κοντα ἢ καὶ πεντήκοντα ποδῶν τὸ πλάτος, καὶ | τοιαύτη ὁδὸς ἵνα ὑπάγῃ ὀρϑέία εἰς τὰς 

τέσσαρας πύλας, τὰς δημοσίας ἔνϑεν χαὶ ἐχεῖδδεν τῆς ὁδοῦ, tra στήκωσιν ci τένδαε 

ὀρδέυου xci ἀπέχωσιν ἀπ’ ἀλλήλων ὀλέγον καὶ μέσον αὐτῶν ἵνα ὦσιν ὡσεὶ QUpet. 
13 e. 52 y m De SA , , γι * Η͂ 7] Li 
9. éx«orog δὲ τουρμάρχης tro ἀπληχεύῃ μέσον τοὺ ἰδίου λαοῦ, σὺ δέ, στρατηγέ, 

1055. δρδίνου) cf. IX, 55 || ὥσελ exo, ὥς €, αἵ p || Quas C p || 1056, μέσου p. 

3190 

3195 

1055 
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δὲ στρατηγὸν εἷς ἕν μέρος καὶ μὴ) ἕν τῷ μέσῳ τῆς πλατείας, ira. 

“ἢ καὶ τῇ πέσῃ ἐμποδίζῃ πρὸς πάροδον καὶ ὑπὸ τῶν παρερχομένων 

ὀγλῆται, τοὺς δὲ καβαλλαρίους, εἶ γένηται καιρὸς &eocAzcir, ἕν τῷ 

ucom τοῦ δοσσάτου ἀπλικεύειν καὶ tuj Pr τοῖς ἄκροις. 

2. Ὅτι δεὶ τοὺς χρησίμους τῶν τριβούτων μετ τῶν ὑπ᾽ αὐτοὺς 
ταγιάτων εἷς τὰς πύρτας τοῦ γυσοώτου ἀξορίζεσξαι, ὥστε μετα 

τς ἑσπερινὰς μέσσας μέχρι τοῦ σημείου μηῤενα ue παρα 

γνώμη» τοῦ οτρατηγοῖ αὐτῶν ἕν τῷ φοσσάτῳ εἰσιέναι ἢ ἐξιέναι. 

CONSTITUTIO XI. 

Cr τῷ εἰέσῳ τῆς πλατείας, ἵγα μὴ καὶ τῇ μέσῃ 6umo- 
θίζης πρὸς πάροδον xal ὑπὸ τῶν παρερχομέγων ὀχλῆσαι, 

τοὺς δὲ χαθαλλαρίους, er γένηται καιρὸς eloeASelr, ἐν 

TQ πέσῳ τοῦ φοσσάτου ἀπλικεύει» xal μὴ ἐν τοῖς ἄκροις. 
19. Τυὺς δὲ χρησιμωτέρους τῶν xotgjror ueri τῶν 

ὑπ᾿ αὐτοὺς ταγμάτων εἰς τὰς πόρτας τοῦ γοσσάτου 

ἀφορίζεστι, ὥστε πετίὶ τας ἑσπεριγεὶς πἰσσας “ηδέγα 
Taopeir μέχρε TOU δεδομέγου σημείου παρὰ yrotur 
τοῦ στρατηγοῦ αὐτῶν εἰσέρχεσξπαι ἢ ἐξέρχεσδαι ἔν TQ 

3196. πλατειᾶς P, || 8197. ὀχλησαι W, ὀχλῆσε E, ὀχλήσε P,; cf [alles p. 

209. || 8200. τῶν] τοὺς P,E || 83202. μίνσας AP,E || μὴ δένα W || 3203. 

διδομένου AP,E || 3204. ἢ] καὶ A. 

daA|xsus εἰς ἕν πέρος καὶ μὴ μέσον τῆς πλατείας ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἐμποδίσηῃς καὶ τὴν μέσην 

εἰς τὸ διαβαίνειν τὸν λαὺν zai πάλιν ἔχῃς ὄχλησιν ἐξ αὐτῶν. οἱ δὲ χαβαλλάριοι, ἂν 

γένηται καιρὺς ἵνα ἐμβῶσεν εἰς τὸ φοσσιίτον, ὀφείλουσιν ἅπληκεύειν μέσον τοῦ φοσσάτοι! 

καὶ πὴ εἰς τὰς ἄχρας. 

19. ot δὲ χρησεμώτεροι τῶν χομήτων μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτῶν ἀφοριζέσοϑωσαν εἰς τὰς 

πύλας τοὺ «φοσσάτου πρὺς τὸ μὴ ἐμβαίνειν τινὰ εἰς αὐτὸ ἢ ἐχβαΐνειν παρὰ γνώμην τοῦ 

στρατηγοῦ, dq' ἧς dodo αἱ μένσαι τὴν ἑσπέραν, ἕως οὗ πάλιν δοϑῇ τὸ σημεῖον, 

1061. χοησιμότεροι p κομητῶν C || 1063, ἀφῆς € 

19. 

p »t. Meurs, 
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Καὶ τὰς roxrtQurac βίγλας τῶν καβαλλαρίων ἔσωξδεεν ὄντων ἀογα- 

Àec γίνεσδιαι.ἦ 
3. Ὅτι δεὶ ἕκαστον ἄρχοντα “ρους pardo. (Oror γορίσαι 

3 - 4 - - . L ' ] - 
ἕν τὴ χη τοῦ οτρατιγοῦ προσεδρειοντα, τοὺς δὲ τῶν τριβθούνων 

- - - [4 er Non) , , , 

T 1J OXIri TOU t €600.0/0U, Lr δια TOUT(UY συντόμως 1 jirejozovoi * 
/ YES ἡ. 

πολτὲς TQ δγτελλομεγα. 
(t - i] t ^ Y » ' » , “ ᾿ 

4. Ori Oei τὸν orQuriyor περὶ αὐτὸν ἔχειν τυυβάτωρας TC καὶ 

| Verba τὰς νυκτερινὰς . . . . γίνεσθαι (initio "Orc δεῖν iterantur infra. inter δ et. 9, ? Legendum 

jwooxeg, quanquam P V γινώσκονται habent. 

CONSTITUTIO XI. 

SN UI NE * $3 ; : » ἘΣ 

.qo00&TQ. τὰς δὲ γυχτεριγὰς βίγλας TOY χαβαλλαρίων 
égozer ὄγτω» ἀσφαλῶς γίγεσξαι. 

20. Ἕχαστος δὲ τουρμάρχης vri. ἴδιον “αγδάτωρια 

αφορίση, ὥστε εἶγαι εἰς τὴ; XÓQTHT TOU στρατηγοῖ 
προσεϑρεύογτα. ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς δρουγγαρίους x«l 
χόμητας εἰς τὴ» TéYÜXY τοῦ τουριάρχου, Vra διὰ τούτων 
συγτόμως Y γιγώσχουσι πάντες TX. ἐγτελλόμεγα. 

3205 

25210 

DE PI SUME ENS Y o Mn E Nes 21. ἔχει» δὲ σε, ὦ στρατηγέ, περὶ ἑαυτὸ» Qovxur- 

3207. Paragraphus distinguitur in W; in ceteris (?) codicibus verbis τὼς δὲ 

rviepirág incipit || μανδάτορα MW || 3210. τέντον MW || 3212. περὶ σεαυτὸν 

AP,E; cf. Const. l'orph. De adm. imp. p. 724,10; Aühner-Gerth p. 571. || 8212, 

3213. βουκινάτορας M W. ᾿ 

20. ὅταν δὲ oot οἱ καβαλλάριοι ἔσωϑεν τοῦ φοσσάτου, ὀφείλουσιν αἱ βέγλαι τῆς 
^ * DA , ^ x , € €t X1 , ) tí Me , 

νυκτὸς μετ΄ αἀσςαλείας πολλῆς γίνεσθαι. ἕκαστος δὲ τουρμάρ χης ἀφοριζέτω ἴδιον μανδά- 

τορα πρὺς τὸ παραμένειν αὐτὸν εἰς τὴν κύρτην roD στρατηγοῦ. ὁμοίως δὲ καὶ οἱ δρουγγά-- 

QtoL καὶ οἱ κύμητες ἐχέτωσαν παραμονὰς εἰς τὴν τένδαν τοῦ τουρμάρχου πρὺς τὸ μανϑά- 

vety δι᾿ αὐτῶν συντύμως τὰ παραγγελλόμενα. 
9] | » δὲ ὃ NM 3 LI 3 , 5 - J PS " ^ p " LAT. 

2l. ὃ d [2 δγγὺυς σεαχυτοι και povxtrerooaes HUxoor pouxcrmr zt με) (AoY, καὶ, 0Τὲ 

1060, πρὸς τὸ] p addit μὴ || 1009. βυκενάτορας et βυκίνων Cp. 

4065 
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ϑουχηνάτωρας. καὶ τῆς τούβας τρισσάκις σημαινούσης περὶ ἑσπέραν 
παύεοξαι τῶν πόνων καὶ δειπνοῦντας ψάλλειν τὸν τρισάγιον ὕμνον. 

καὶ ἀρορίζεοξ αί τινας: TOY ἰδικῶν τοῦ στρατηγοῦ καταγυυΐντα: 

τὰς βίγλα: καὶ σιωπὴν πᾶσι παρεγγυῶντας, ὥστε μηϑὲ ἕξ ὀνόματος: 

Σαρρεῶ uera χραυγῆς καλεῖν τὸν ἑταῖρον αὐτοῦ. πολλὰ γὰρ TU 
- e. β » S e Pe , : 5 
ex τῆς: οιῶπης LLLI καὶ OTI. SOAÁAGXIGC  XOUTOOZOITOL. πολέ 0}} 

CONSTITUTIO XI. 

τῶρας χαὶ μικρῶν BovxirovT xi μιεγάλωγ. καὶ τοῦ 
LI 

εἰξισιιέγου govxirov σαλετίζογτος περὶ ἑσπέραν παίύεσξαι 
»TOr πόνῳ» καὶ δειπγούγτας ψάλλει» τὸν» τρισάγιον 
Uuror. | 

22. ᾿Αορίζεσξαι δὲ xal vira ἰδικούς σου ἀγπρώπους 
πιστούς, ἵνα χαταμανξάγωσι τὰς OiyA«g χαὶ πάσι 

παραγ) ἕλλωσι σιωπὴν; ἔχει», ὥστε εξ ὁγόματος μὴ 
Ξαρρεῖν μετὰ κραυγῆς καλεῖν τὸν ἑταῖρο» αὐτοῦ" πολλὰ 
γὰρ τὰ ἐκ τῆς σιωπῆς ἀγαξὰ καὶ ὅτι πολλάκις κατά- 

3214. &)icuévov P,E || 3215. Cff. Meursii et du Cange-ii Glossaria s. v. 

τρισάγιον || 3217. $8. 92. 23.] Cft. , Inedila Taclica Leonis XXI, 9: Ἡρμόζει δὲ 

ἔν τὲ τῇ τοῦ ὄρϑρου xai ἑσπερινοῦ ὑὕμνωδίᾳ τὴν λεγομένην ἐκ Πνεύματος ἀεὶ 

γίνεσϑαι σιωπήν τὲ μετὰ τὸν δεῖπνον παρασκευάζειν καὶ πάντα Üóoupor ἀναστέλ- 

λειν, καὶ αὐλοὺς καὶ ὀρχήματα, καὶ — συνελόντα φάναι --- πᾶσαν ἀταξίαν ἐκ 

μέσου περιαιρεῖν. || καὶ τινὰς P, || ἐδίκους P, || 8219. παραγγέλλουσι MW || 

ἄγειν P,E || 3221. τὰ omm. Ῥὶ Εἰ || Verbo ἀγαϑά explicit $ in W. 

2 Η » n * M , ͵ τ πη ἧς 
λαλήσει τὸ βούχενον, ὅπερ ἔχεις χατὰ συνήϑειαν πρὺς τὴν ἑσπέραν, τότε ἀφεέτωσαν ὃ λαὸς 

' x ^. J * ^^ * , 

τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ δειπνείτωσαν, εἶτα ψαλλέτωσαν τὸ τρισάγεον, 

22. ἀφύριζον δὲ καὶ ἀνϑιρώπους σου πιστοὺς πρὸς τὸ καταμανϑϑάνειν τὰς hec 
* LE , e " "ὦ D E « - 

καὶ παραγγέλλειν πάντας, ἵνα ἔχωσε σιγήν, ὥστε μηδὲ μεγάλως χράζεεν rove τὸν || ἑταῖρον 

1010. βύκινον p; etf. vss. 40,, 142., 818., 887., 1110. || ἔχης p || Verba. πρὸς τὴν δ πέραν propter ἔχεις ad 

κατὰ συνήϑειαν retiuli ; ceterum. idem ferme dicit KR. Const. ac Leo || τότε om. p || 1071. ψαλλάτωσαν C || 

1072. «ἐφόρισον p || δὲ ou, p|| Verba vov (σοῦ C) . . . . βίγλας ons p || 1073. μὴ δὲ C || τενὰ τῶν y. 

ὃ δ 

[p. 127. M.] 

^- A 

c. 1264 Lami, 
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^ s 2 ^ * , ΦΥῊΝ ἐδ er 5 - 

Ürreb Ser ἕν στρατοπέδῳ AarSavorrec ἐρωράξησαν, οσπὲρ καὶ ἔχ τῆς κραυ- 
- VEI ' 29 9,99 95 Vs Qa s ΤῸΝ ᾿ NE e. N h γῆς πολλὰ τὰ συμβαίνοντα βλαβεραι κωλύειν θὲ καὶ τας ὁργήσεις καὶ τοὺς 

7 ^ ^t M "ἡ ε 1 z € ^ , ᾽ , 

κρότους xul μάλιστα μετὰ TU; ἑοσπέρινάς πίσσας, ὡς “ἢ μόνον ἀχύσ- 
n πο δ ας - » «a GV ͵ » PETS 

“μοὺς καὶ ξορυβώδει: (ποιοῦντα ἀταξίας), ἀλλά καὶ κύπους uropcktiz 
ES LE Y / - 3 , 3 
E: παρέχοντα. “ἕλλοντοὺς θὲ ue ioraoz αι TOU p0000TOU χαὶ “ανδάτα 

CONSTITUTIO ΧΙ. 

GxoTOL πολειιίων £X τούτου τοῦ τρόπου CT τῷ στράτο- 
πέδῳ λαγξάγοντες ἐρωράξησαν xoà ἐχρατήξησαν, ὥσπερ 
καὶ ex τῆς χραυγῆς πολλὰ τὰ συιιβαίτογτα βλαβερά. 

33. 28. Κωλίύει» δὲ xal τὰς ὀρχήσεις καὶ μάλιστα Tg 5 
ἑσπεριγὰς καὶ ἄλλο εἴτι παίγτιον, ὡς t) uror ἀχόσ- 

“ἰοὺς καὶ ϑΞορυβώδεις ποιοῦντα ἀτιχξίας, ἀλλὰ χαὶ 

κόπους «ἀγωφελεῖς παρέχοντα. 
9. 24, Ἐὰν δὲ μέλλης μεξιστῶν εἰς ἕτερον τόπον ἀπὸ 

ἀπλίχτου τὸ στράτευμα χαὶ βούλει λαξεῖν τοὺς ττὸ- sm 
e 800, λεπίους, ἢ τύπους ὀχυροὺς προχαταλαβϑέσξαι προϊαιρὴ- 

3227. ϑορυβοείδεις M, ϑορυβώδεις (ὦ, in ras. W) ceteri || ποιοῦντας W, 

ποιούντας M, ποιοῦνται P, || 3228. σχόπους P, E || παρέχοντας W || 3229— 3230, 

A ἀπὸ ἁπλήχτου, P,E ἀπὸ ἀπλήκτου inserunt ante εἷς ἕτερον || 8291. προκατα- 

λαβεῖν AP,RE || 3231. 3232. προαιρῆσαι] cf. Psaltes p. 209; σπουδάζης AP,E. 

x«i φίλον αὐτοῦ. πολλὰ γὰρ τὰ ἐκ τῆς σιγῆς καλά, ὥσπερ καὶ πλεῖστα τὰ zz τοῦ ϑορύ- 

gov βλαβερά" καὶ χατάσχοποι πολεμέων λανίδλάνοντες εἰς τὸ φοσσάτον ἐνοήϑησαν πολλέάκες wis 

ἐχ τῆς σιγῆς καὶ ἐκρατήϑησαν. 

93. Κώλυε δὲ καὶ τὰ ὀρχήματα, κατεξαίρετον δὲ ἡ τὰς γενομένας τῆς ἑσπέρας x«i 

εἴτι ἄλλο παίγνιον γένεται εἰς τὸ φοσσάτον. ποιοῦσε γὰρ τοιαῦτα παίγνεα ϑορύβους καὶ 

ἀταξίας καὶ κόπους ἀνωφελεῖς εἰς τὸν στρατύν. 

21. εἰ δὲ μέλλεις πεταπεσεῖν ἀπὸ ἀπλήκτου εἰς ἄλλο ἄπληκτον πρὺς τὸ λαβεῖν καὶ 1e 

ἀπληκεῦσαι εἷς τόπους ὀχυροὺς καὶ φεύγεις τοὺς μὴ ὄντας τοιούτους διί τινὰς βλάβας ἐκ 

1077. κατ᾿ ξξαίρφετον p || 9? oi. € || τὰς γενομένας (C: τὰ γενόμενα) retinui, cum auctori recen 

sonis vocabulum ὄρ χήσεις in mentem venisse certum haberem || 1081. φεύγης C p || διά] xar. p. 



3235 

1055 

CONSTITUTIO XI. 

5 a: A ἘΌΝ , A ien SUN dA O4 ἢ τοὺς !Uj OTTGRG τοιούτους φείγης διά τιγὰς €x 
- 4, J 2 /, RI - τ) 

ror πολεμίων» βλάβας" (e) xoi οὐ. ϑούλει ἐλξεῖνΣ εἰς 
Δ Ὁ, " / S. 2E CON ' Lp E MR 
(r&yxir TOU παάχεέσξαι, πυρὰ πολλὰ χαύσας ἀγαχώρει. 

, D c , Sue s SZ ij / 3 - 
ϑλέπογτες γάρ οἱ TOÀCULOL τὰ ρώτα, δόξουσιν ἔτι er τῷ 
ἀπλίκτῳ 0€ uére Uy, xa ἐχτελέσεις σου τὸ ϑούλημια. 

20. Tot ro δὲ xai Λικηρόρον ἴσιιεγ, TOY quéret (07 
στρατηγόν, πεποιηχέγαι, ὕτε χατὰ Συρίας ἀπεστάλη 

3 ΣῈ - ' : , c - -j 33 
παρ ἡμῶν μετὰ δυγάμεως ἱκαγῆς πολλῇ» τὲ ποιησί- 

3232. μὴ omm. ΜΕΝ || τοὺς μὴ τοιούτους ὄντας A P,E || 3233. εἰ inserui || 

ἐλϑεῖν omm. AP,E || 3283— 3234. εἰς ἀνάγκην τοῦ] ἐξ ἀναγκαίου AP,E || 

3234. πυρκαϊὰς πολλὰς A. P,E || ἅψας A.P, || 8286, ἁπλήκτω A, ἀπλήκτω P, E || 

3287. οἴδαμεν AJ P,E || 3237— 3246. Cf. XVII, 83 (Mgn). Laudetur iam hic 

Nicephori Phocae operis De. velit. bellica inscr. cap. XX: ,τοῦτο δεῖ σε, à στρατηγέ, 
διαπράξασϑαι, ὅπερ καὶ ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις γέγονε, a0 os ἡ συντεϑεῖσα στρατη- 

γικὴ βίβλος παρὰ τοῦ ἀοιδίμου καὶ σοφωτάτου βασιλέως “έοντος διαλαμβάνει, 

ἡ καὶ οἱ ἐντυχόντες σαφῶς τὰ περὶ τῶν λεχϑησομένων ἐπίστανται. Ἐτὸν γὰρ oov 

ἐκεῖνον καιρὸν ὁ τῶν Κιλίκων (ac λαὸς μετὰ βαρείας δυνάμεως κατὰ τοῦ ϑέματος 

τῶν ᾿Ανατολικῶν ἐξελϑὼν καὶ 10 χκάσιρον Μισϑείας σφοδρῶς πολιορκῶν, τῷ 

τηνικαῦτα ἀρχηγῷ τοῦ στρατοῦ ὁ βασιλεύων προστέταχε μετὰ τῶν ϑεμάτων καὶ 

ταγμάτων κατὰ τῆς τῶν Αἰλίκων χώρας ἐπιστρατεῦσαι" δύο δὲ τῶν στρατηγῶν 

τοῦ τε ᾿νατολιχοῦ καὶ τοῦ Ὀψικίου ὑπολείπεσϑαι, τοῦ πρὸς ἐκδίκησιν, ὡς οἷόν τε, 

τοῦ τὲ κάστρου καὶ τῆς λοιπῆς χώρας τοῖς πολεμίοις ἀντικαϑίστασϑαι ὁ μέντοι 

τῶν στρατευμάτων δημαγωγός, (ἢν δὲ τότε Νικηφόρος ὁ ἐπίκλην dc) διὰ 

τῆς ὁδοῦ τῆς τοῦ Μιαυριανοῦ λεγομένης κατὰ τῆς χώρας ᾿δάνης τὴν ἐπέλευσιν 

ποιησάμενος, λείαν ὅτι πλείστην ἡλάσατο." || 3239. δὲ P,E. 

τῶν πολεμίων καὶ, ὅτε δὲ μεταπέπτεις, βούλει λαϑεῖν τοὺς πολεμέους διὰ τὸ μὴ ἄναγ- 

κασϑῆναιε παρ᾽ αὐτῶν εἷς τὸ ποιῆσαι πόλεμον, (wor λαμπρὰ πολλὰ εἰς τὸ ἄπληκτον, 
, c e , Lu € ^ - 

ἔνθα ὑπάρχεις, καὶ οὕτως ἀνα χώρει. ἡλέποντες γὰρ οἱ πολέμιοι τὰ λαμπρά, ἐκεῖνοι μὲν 
, , : e" ? ^ » e , ^ ^ ν᾿ , 0." , * , ἐλπίζουσιν, ὅτε εἰς τὸ ἄπληκτον ὑπάρχεις, σὺ δὲ ποιεῖς τό ϑέλημά Gov καὶ μπεταπίπτεις. 

€ - j , ᾽ h , LG 

2^. τοῦτο || δὲ γινώσκομεν, ὅτε ἐποέησε καὶ Νικηφόρος, ὃ ἡμέτερος στρατηγός, ὅτε 

ἀπιστάλη παρ᾽ ἡμῶν χατὰ τὴν «Συρίαν μετὰ δυνάμεως πολλῆς. κουρσεύσας γὰρ τὴν voler, 

1082, βούλη p || 1084. ὑπάρ χης p || 1055. ϑέλημάμά p. 

88" 

p. 52. Meurs, 
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36. 

ΟΝ 

CONSTITUTIO XI. 

“εγὸς λεηλασίαν καὶ otro μιτατεξεὶς CT o uÉOQ τῇ 
πολεμίᾳ, TOT ἔχξρῶν αὐτοῦ ποῦ Ovryyuéror, οἷς 
᾿“πουλρέρ, ὁ εὐγοῦχος, ὃ TOT Σαρακηγῶν στρατηγὸς 
ἐπεφέρετο ἤγουν τῶν ϑαρϑαρικῶν δυνάμεων τῇ} Tt 
αἰχιαλωσίαν τὴ» ϑαρθϑαρικὴ καὶ πᾶσαν! Tur ἄλλην 
πραῖδαν, ἢ» εἶχεν, αἀὐλαβῶς διεσώσατο, λεηλατήσας τὴν 
πολεμίαν. 

26. Κατὰ δὲ τὴν Πουλγάρον ἐχστρατείαν καὶ ἕτερον 
αι τῷ ERTETOI πρὸς Φυλαχὴν ἀπλίκτου χρήσιμο), ὕττει 
χρὴ t) ληξῇ παραπειίφξῆραι, ὁμοῦ τὲ χα ἐλαφρὸν 

, εἰς ϑασταγὴν» καὶ ἄγα) χα} εἰς φυλακὴν ἐγγωρίσξη. 
"} 0 τοιοῦτον" χαγόγια δίω σύμιετρα λαβὼν ξύλινα 
(Y. τριῶν που σπιξαμῶν ἢ 044; Q πλέον λα, ΤΑΣ συγέ- 

--- 

3240. Aexlagla»] πιραῖδαν (πραίΐδαν P, E) καὶ ἀφανισμὸν A, || μετατιϑεὶς 

E || 8242, ἀπούλψφερ  AP,E || Cf. Schhonberger Nicéphore Phocas (Parisiis, 

1590) p. 199 et ss. || 8243. Verba ἤγουν... . δυνάμεων omm. AP,E || τήν 

τὲ γὰρ P,E || 3245. πραιδαν W, πραίδαν P,E || λεηλατήσας] ἀφανίσας AP,E || 

3247. jovàreoíor P,E || 3248. ἁπλήχτου A, ἀπλήκτου P,E || 3251. δύο κανόνια 

AP,E || apr (λαῶν E) σύμμετρον P, E || 3252. ἀνὰ omm. MW; cf. vs. 1433.; 

drevoror (ἀνὰ τρεῖς P,E) ἔχοντα σπιϑαμῶν (σπιϑαμὰς P, E) AP,E || ὀλίγῳ] καὶ 

A P,E || λαρδαρέαν [cf. Psalles p. 62; Meursii codex λαμ δαραίαν] P,, λαμεδαρέαν E. 

H ^4 - PE c » 3 9 E. E J , 
καὶ χρατήσας αἰχμαλωσίαν καὶ πραῖδαν πολλήν, καί, ὡς trt ἣν εἰς τὴν μέσην τῆς «Συρίας, 

H ME, BV E : E . AMA 
ϑέλων μεταχκινῆσαι ἐκ τοῦ ἀπλήχτου αὐτοῦ, ἐποίησε τοῦτο οὕτω xci ἧψε λαμπρὰ πολλὰ 

2). * - ^ ^ jg - -— i "- 

καὶ Pha τὸν εὐνοῦχον, τὸν ᾿Ἱλπαφέρ, ὅστις ἣν κεφαλὴ τοῦ τῶν “Σαρακηνῶν φοσσάτου 
' 5 , ' » - $8 - ^ : ) 39* - 

καὶ ἣν ἐγγὺς αὐτοῦ. διὰ δὲ τοῦ τοιούτου ἐπιτηδεύματος ἔλαϑε καὶ διέσωσεν ἀβλαβῶς τὴν 

αἰχμαλωσίαν τῶν “Σαραχηνῶν χαὶ τὴν ἄλλην πραῖδαν, ὕσην εἶχεν. 
26 Lys y: " t/N NA a s B ^ , DEIN T , ^ 39 c 3 s : 
“Ὁ. &tG Oc TO ταξίδεον, Το ZCT( TOV 30UA7G0ocr, zl (AO emervonoscp o αὑτὸς oro«- 

mr cus "ἡ, t€ ἢ ἧς e ς T T i 37€ 3 ' E A , 
τηγὺς χρήσιμον εἰς φύλαξιν ἀπλήκτου, ὅπερ ἁρμόζει, ἵνα μὴ λάϑῃ. Pv γάρ ἐλαφρὸν εἰς 

τὸ βαστάζεσϑιαι zeli ἀναγκαῖον εἰς τὸ φυλάξαι. τοιοῦτον δὲ ἦν" κανόνια δύο ξύλινα 

1089 --090. Verhis πολλὰ καὶ desinit p || ὦ 1375 Lami ἀπουλφὲρ οὐ € || 1003, ταξεέδεον 
€; v. vss. 183., 442. 

3240 

3245 

5250 

1000 

1095 



co τῷ zn" E 

3260 

od 

301 

CONSTITUTIO. ΧΙ. 

t €! SN , x , 

tuer, ἕτερον δὲ χαγόγιον Ouotoc, ἔχον σπιξαμαὰς πέντε 
Di Ly I .“ » E) - ve - Y E 

ἢ xai i£, τάξιν πεγαύλου &r τῇ συμμίξει τοῦ δισχελίου 

ἐπιξεὶς τρισχέλιον ἑττοίησεν, ἱστάμενον ἰσχυρῶς διὰ τῆς 
ὑπ᾿ ἀλλήλων τῶν OxcÀOr συγχροτήσεως. περὶ δὲ τὸ 
ἄκρον τοῦ οἷον μεγαύλου ξιφάριον» μέγα xoi ἁδρὸν 
ἐγέϑαλεν προχύπτον τοῦ τρισχελίου, ὡς εἴρηται, σπιξα- 
μὰς δύο ἢ μικρῷ πλέον, καὶ οὕτω τοὺς ξυλίνους ἐχείγους 

τροιϑόλους, Ort ἐθούλετο, συστέλλων, ὅτε ἐθούλετο, πάλιν 

συγίστα, καὶ εἰς ὀχύρωμα εἶχεν (ὁμοῦ xal ὅπλα εν ταῖς 

ἀγα) χαίαις χρείαις τοῦ ἀπλίκτου χατὰὼ τῶν δυγαμέγον 

ἑπέρχεσξαι χαϑαλλαρίων τῇ τῶν Óvr&ucor ἡμῶν τάξει, 
riTQOGXOUÉrOr 6r ταῖς προσϑολαῖς ὑπὸ τοῦ οἷον χάώ- 

3253. ἐ P,E || 3254. : Ῥ7ῈῚ E || ὥσπερ μέναυλογ. AP,E || δωχελλίου PAR; 

postea inserunt A P,E ἐκείνου || 8255. τρισκέλλιον P,E || 3256. σκελλῶν P, || 

3257. ἐκέίνου τοῦ AP,E || In cod. P, μεγαύλου ov in ras. est. scriptum || 

Ante ξιφάριον AP,E inserunt ὄντος || ἀδρὸν M, ἀδρον ἍΜ, ἁδρὸν Meursii 

eodex; παχὺ AP,E || 3258. sooxizrrov? || τρισχελλίου P,E || 3259. ; P,E || 

ἢ μικρῷ πλέον omm. AP,E || οὕτως AP,E || iéxerovsz] cff. vss. 1188, 1459, 

3279. || 3260— 3261. συνέστελλέ τὲ καὶ πάλιν συνίστα AP, et sic — omisso 

«€ — X || 3262. ἁπλήκτου A, ἀπλήκτου P,E || oviouéror AP,E || 3263. τῇ 

7. 0. ἡμὼν τάξει omm, A P, E. 

λαβών, ἔχοντα ἀπὸ τοιῶν σπιϑαμῶν ἢ ὀλίγῳ πλέον, συνέμιξεν αὐτὰ καὶ ἐποίησε λαβδα- 

ραίαν, ἄλλο δὲ πάλιν χανόνεον, ἔχον σπιϑιαμὰς πέντε ἢ χαὶ ἕξ, ὥσπερ μέναυλον ἐπέϑηκεν 

εἰς τὴν μῖξιν τῆς λαβδαραέας χαὶ ἐποίησε τρισχέλεον" καὶ ἕστηκεν ἰσχυρά, εἰς δὲ τὴν ἔχραν 

τοῦ μαχροτέρου χανονίου, ὅπερ ἦν ὡς μέναυλον, ἔ7κλεὲ ξιράριον μέγα χαὶ παχύ, ἐξέχον 

ἀπὸ τοὺ τρισχελίου σπεϑαιιὰς δύο ἢ χαὶ ὀλίγῳ πλέον. [διελάλησε δὲ εἰς τὸν στρατόν, χαὶ 

ἐποίησαν ὅλοι τοιαῦτα καὶ ἐϑάσταζον.] xci ὅτε μὲν ἤϑελε, συνέστελλεν αὐτά, ὅτε δὲ GAAo- 

τούπως ἠβούλετο, ᾿ἐπήσσοντο εἰς τὴν γῆν x«i ἵσταντο. χαὶ εἶχεν αὐτὰ εἷς ὀχύρωμα 

τοῦ ἀπλήχτοι. παρὰ τοὺς χατὰ τῶν ἡμετέρων καβαλλαρέων ἐλαύνοντας. ἐλάπ,ϑανον γὰρ dc 

τὰ μέναυλα ἐχεῖνα χαὶ ἐχεῖνοι χαὶ τὰ ἱππάρια αὐτῶν, καὶ οὐδὲν ἐδύναντο ποιῆσαι. ἦσαν 

1098. μίέξεν C || 1100—1101. Verba spuria esse videntur|| 1103. παρὰ] κατὰ in. C; in mge πρὸς τοὺς a 
prima manu eod. €,; ceterum voeabula, ubi madore tincta, foliis 172—987 tota vel partim manus recentior 

κου τα σαι. pristinam imitando: redintegravit, 



[p. 129. M.] 

7. 

302 

? ἢ 3:03. 7e / : E y : ν ' SUE AV UE / - 
dí0ooso «p ἱσπέραν, καὶ eig τὸ αὐγὸς κατὰ τὴν αὔτη» ἡμέραν (τοῦ 

^ , /, , - ^ 

χε ματος) ra θούκητα τρισσάκις οημαίρειν καὶ TOTE κινεῖν" χαὶ XOTU 
74 ' , De 7 - - ' £0 nV , ' € un 

τάξιν τὰ πέρη ἐξερχέσξιαι, πρωτον τοὺς ὁπλίτας καὶ TOTE τίς ἁμάξας. 

CONSTITUTIO XI. 

Υ E 2 Ls : A 2 : L/ EN h Ω Ξ Ἢ f TAPA N 

04X0c,) εὐχόλως xai ἑπαιρόμεγον καὶ gaoroCoueror xai 
C! σ᾽ 2 2 2 [i 

πηγνύμενον" xai, ὅτε πολιλάκις ὀρύγματα οὐχ ἐγένετο 
€ 5 -* 2 τ Ὁ 

ἕτοιμα, εἶχον ταῦτα εἰς opacum. 
€ 7, 3 . «€ ὃς τ » »- 

97.'Or' ἂν δὲ μέλλῃς uera ἀδείας xirtir ἀπὸ τοῦ 
P . . N NI 2 t , 

ἀπλίχτου, δέον δίδοσξαι παγδάτα ἀπὸ ἑσπέρας xai 
δ E EX 3 , - 

πάλιν» εἰς τὸ «UÜyog κατὰ τὴ; αὐτὴ» ἡ ιέραν τοῦ Xtrij- 
j " / - 3 

"TOS τὰ ϑούχιγα τρισσάκις σημαίνει» καὶ τότε XIYELY 
€ i3 I- ES : 5 : καὶ χατὰ τάξιν» ἐξέρχεσξαι τοὺς ἄρχογτας x«l πρότε- 

gor uir τοὺς ὁπλίτας, εἶτα τὰς ἁιιάξας, Cr εἰσι, καὶ 
» €! 5 τ c » Lo ᾿ E 

εἴτι ἕτερ» | ÉTTUBEQO LET OY εἰς ὑπηρεσίαν TOU στρατου. 

3265. A P,E non referentes verba ἐπαιρόμενον, βασταζόμενον, πηγνύμενον 

ad ὀχύρωμα, inserunt ante εὐκόλως verba τοῦτο δὲ; ὁ olor zágei-,la s. d. 

palissade^ || 3266. καὶ omm. AP,E || οὐκ ἐγίνετο A P,E; Migne interpungit : 

ἐγίνετο, ἕτοιμα εἶχον ; sed v. Preuschen s. v. ὅτοιμος || 3267. ταῦτα εἶχεν A.P, || 

3269. ἁπλήκτου A, ἀπλήχτου P,E || τὰ παραγγέλματα A P,E || 8270. πάλιν 

omm. AP,E || κατ᾽ αὐτὴν (καταυτὴν ΜῈ) τὴν ἡμέραν MW || 3271. 10006. σημ.} 

πρῶτον λαλεῖν A P,E || 8272. ἔρχεσθαι P,E || 3273. :óv] εἴπερ PE || εἰσὶ codd. 

' ἢ δ - S x a , ^^ 
γὰρ τὰ τρισχέλια. ταῦτα ἀντὶ σούδας εἰς. τὸ φοσσάτον, ἅπερ χαὶ ἐπήσσοντο εὐχύλως xi 

συνεστέλλοντο χαὶ ἐϑαστάζοντο. χαὶ ὅτε πολλάχες οὗ χατέφϑανεν ὁ στρατὸς ποιῆσαι ὀρύ- 
. ; mx , 2 , Pu t n 

yuc(re^, εἶχον αὐτὰ εἰς ἀσφάλειαν. λέγονται δὲ τριόλεα. 

97. ὅταν δὲ μέλλῃς μεταχενεῖν μετ᾽ ἀδείας ix τοῦ ἀπλήκτου, ἁρμόξει δίδοσϑαι ἀφ᾽ 
ἑσπέρας εἰς τὸν στρατὸν μανδάτα τοῦ χινήματος χαὶ πάλεν τὴν αὐγὴν εἷς αὐτὴν τὴν 

ot! ^ ' 

je. χαὶ tre ἕξερ- & , ^w ΄ * - , 2 T 

ἡμέραν τοῦ χενήματος, ἵνα χρούωσε τὰ βούχενα πρῶτον χαὶ rórs ἀποχενῃ 
2 2 7 £l Ci » τ 

geret zar! ἄξίαν οἱ ἄρχοντες, εἶτα οἱ σχουταράτοι καὶ ὕστερον «t ἅμαξαι, ἄν ὦσι, χαὶ 
v , c ^ - 

sert ἄλλο σύρει ὃ στρατὺς εἰς ὑπηρεσίαν αὐτοῦ. 

1105. σούδης C, sed δὴς manus altera cod. C exaravit; ef. vs. 1045. || 1106. 1107. ὄρυγμα C || 

1108, ὅτε C ; cff. IX, 2; 19; 97 {{ μέλλεις C. 

3265 

3270 

1105 

110 



3275 

3280 

1116 

303 

LU 3 ΄ ς - ; , 1 , RUM Li su ' ᾽ν PW à 

Ort ἀγαγκαία ἢ Tor τριβόλων χρῆσις. ἐσν yao ἢ πετρώθης 
« , € - ' . - Ὁ ΣΝ » s c e " 

ὁ τύπος Ergecq καὶ μὴ δουνηδώσιη ὑρύξαι, n foutu ἡ (9, τὴν 
» ' - - , - 2 - S , , 

αὐτὴν τῷ στρατῷ παρέχουσι χρῆσιν ἕν τῇ στρατοπεθείᾳ ut τρίβολοι 
. ΄ } ἘΠῸ [3] ^ ΒΩ , 

Θεόντως «ποτιξέμενααι, ἢ} TO ὑρυγαᾳ παρέχει. 
ὸ b : d 

er M 7 ' , ΄ » , « 

6. Ori Ota popovc μὲν Σέσεις στρατοπεθείας ἤτοι φοσσάτου οἱ 
PAS ΣΕ ΡΣ ΣΝ vA. as lace end ,. ἀρχαῖον παραϑθεδώκασιν, ἐπαινεῖ 0€ ὁ συγγραγεὺς τὴν παραμήκη 

CONSTITUTIO XI. 

3 € SK - - 3 5 

28. “ δὲ τῶν τριϑόλῳω»ν χρῆσις ara; χαίαᾳ ἐστὶ} cr 2 
M 

γα τοῖς ἀπλίκχτοις. ERN Ü ἢ πετρώδης 0 τόπος εὑρεξῆ, 

/j ui, Üvrizoctr ὀρύξαι, ἢ βραδεῖα ἡ ὥρα γέγηται, τὴ» 
αὐτὴ τῷ στρατῷ παρέ 'χουσι gggetay ΩΣ τῇ στρατοπεδε rr 
αἱ τρίβολοι TTQETTÓT TOC ἀποτιξέμεγαι, ἢ» καὶ τὸ ὄρυγχεια 
παρέχει. 

29, Οἰἴδαιιεν δέ, ὅτι διαφόρους Σέσεις xal σχήματα 
φοσσάτω» οἱ ἀρχαῖοι πιχραδεδώχασι» £r τῇ στρατοῖπε- 
Ocle" ἑπαιγετὴ δὲ ἡ παραμήκης τετράγοωγος, ὡς εὔτακτος 
χαὶ ἀγα: xala. 

3274. An su ἕτερον, ἐπιφερόμενον ̓  Sed cf. XII, 72 (ed. Mgn) || ἀναγκαῖα 

eodd., correxit. Migne || 3276. ἁπλήκτοις A, ἀπλήκτοις P,EE || ἢ ὁ τύπος εὑρ. nero. 

A P, E || 3277. /?oe0:«ic P, E || 3278. Vorbo τῷ σερατῷ expl. fol. SS" in W; fol. S9* 

incipit, verbis ἐχεῖϑεν (vs, 8816.) || χρείαν ἐν τῇ omm. APP,E || στρατοπεδείαν 

A.P, E || 8279. τριβόλοι P, || ἀποτιϑέμενοι M ; cf. Kurtzii 1.1. p. 70, b. || 8281. 9i«- 

φορὰ A P,E omissis verbis ϑέσεις καὶ || 3283. ἡ omm. P, E || 3284. ἀναγκαῖα MA. 

28. τὰ δὲ τοιϑόλεά εἰσιν ἀναγχαῖα tg τὰ ἄπληκτα " xoi γάρ, àv εὑρεϑῇ τύπος 
, A , 2 3 € c * 3 Q.—- uA » Jj 

πετρώδης ἢ γένηται ϑραδεῖα ἡ ὥρα χαὶ οὐ OvridGotr ὀρύξαι, ἂν rt 0t χαλῶς τὰ TOL— 
, * * à - * 2i « » ^ , 

όμλεα, τὴν αὐτὴν ἀσφάλειαν ποιοῦσιν εἰς τὸ ἄπληστον, ἣν ἂν ποιεῖ χαὶ τὸ ὄρυγμα, χαὶ 

οὐδὲν διαφέρει. : 
9 DS 33281 . . , Q. ! Ἢ ; Nu ες ς 2 - 
29. οἴδαμεν δὲ, ὅτε διαφόρους ϑέσεις χαὶ σχήματα ἀπλήχτων παρέδωχαν ot doyciot, 

ε 4 ᾽ μ᾿. 1 γ » ' v 
χαλὸν δ᾽ 2driv ἀπλήχκτου σχῆμα τὸ τετράγωνον καὶ ἐπέμαχρον, ὡς εὔταχτον χαὶ dyayxaiov, 

1118, -«« toi» C || 1115. ἣν] v e eonj., ot C. 

98. 

99. 

€, SUI. 

p. 1905 Lami. 
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τετράγωνον ὡς εὔτακτον χαὶ arayxudor. καὶ TO. πλάγια xal ép 

Capooc ἀπλιχτα πλείονα τὸν ἐν αὐτοῖς στρατὸν παρὰ τοὺς ἴοους ἢ 

£3 κειμένους τύπου- Üt(xrvOtr. jür Obr πρὸς ἐπίθειξιν γρεία γένηται, 

(δι) ἐξπλορατώρων τοὺς πλαγίους δεῖ ἐπιλέγεοσξαι τόπους, εἴγε 
,: ΟῚ ΠῚ » - ) " ΄, 

UOGUALOTO χαὶ τὰ δπιτηθεια ἔχουσι τὴς ανὐαγχαιοτέρας yociac. 

a0. 

31. 

[p. 120. M.| 

ct Aus » Dy 9 Ἶ 7 τὶ / 3 

T: (τὴ Ori αγόσους καὶ καδαροὺς ἐπιλέγεοξξαι τόπους εἷς 
MAT ᾿ , PEE . / 2 / 4 / 

ἀσληκτα xoà ug χρόνον πολὺν ἐγθιατρίβειν cv Cri. χωρίῳ, εἶ tuo 
΄ 5» Y ^ , "IN SENN 1 ' 

περί τὲ ἀέρας καὶ τὰ ἐπιτήδεια χρειῶθές ἔστι», δία TO quj λοι- 

CONSTITUTIO XI. 

30. Κὶς δὲ ἐπίδειξι» στρατοῦ χαὶ φαγτασίαν “(ἀλλογ 

τὰ πλάγια καὶ ἐπὶ ὕψους ἀπλιχτὰ “λείογα τὸν EY 

αὐτοῖς στρατὸν παρὰ τοὺς ἴσους ἢ ἐγκειμέγους τόπους 
σπαραδείκγυσι»". &xr οὖν πρὸς ἐπίδειξι» χρεία yérirat, 
τοὺς πλαγίους δεῖ ἐπιλέγεσπαι τόπους, CT μάλιστα 
χαὶ τὰ ἐπιτήδεια ἔχωσι τῆς ἀγαγχαιοτέρας χρείας. 

2 . » ) “) γἢ τ / » 

91. ᾿γγόσους δέ, ὃς εἴρηται, ἐσπτιλέγεσπαι τόπους tlg 

ἀἄπλικτα χαὶ μὴ χρόϊ»ο» πολὺν ἑγδιατρίθει» ὃν €r(i 
2j ) N 27 - 

χωρίῳ, εἰ μὴ ἄρα διὰ τοὺς χέρας τοὺς καξαροὺς χαὶ 

3285. ὑπόδειξιν codd, ἐπέδειξεν ego | 3286. ἐπὶ ὕψους ego, ἐπὶ ὕψος 

eodd. || ἁπλῆχκτα A, ἀπλῆχτα P, ἁπλήκτα E || 3288. παραδεικνύουσιν» (-σι P, 

παρὰ τοὺς ἴσους ἢ ἐγκειμένους τόπους AP, E || 3289. δὲῖ] δὲ E || 8291. XI, 3; 

post δὲ inserunt χρὴ (omisso antecedente δὲ P,) AP,E, qui ὡς δίρηται post 

τόπους habent || 8292. ἀπλίκτα M, ἄπλικτα Meursii codex, ἀπλῆχτα A, ἀπλῆκτα 

P,E || καὶ omm. P,E || 3292—3293. ἐν ἑγὲ χωρίῳ (χορίῳ E) διατρίβειν 

(dOievot»sir P,). AP, E || 3293. ἄμα] πολλάκις A.P, E. 

30. ἂν δὲ γένηται χρεία, ἵνα δείξης, ὅτι ἔχεις πλῆϑος στρατοῦ, ἐχλέγου τὰ " πλάγια 

χαὶ ποίΐξε ἐπὶ ὕψος τὰ ἄπληχτα " περισσότερον γὰρ δεικνύουσε τὸν στρατὸν παρὰ τοὺς 

ἔσους χαὶ ἐγχειμένους τόπους, ἂν ἔχωσι μάλιστα xci τὰς ἄναγχαιοτέρας χρείας. 
31. ἐπιλέγου δὲ dg ἄπληχτα τύπους ὑγεεινοὺς καὶ μὴ ποιοῦντας νύσους καὶ μὴ 

5985 

5290 

1120 
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a300 

1125 

1150 
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“ώτφειν τὸν στρατόν. ἀλλὰ καὶ τὰς σωτηριώδεις χρείας tu γένεα- 
σαν ἔσω ἕν τῷ Ῥοσσάτῳ, ἀλλ ἔξωϑεν, διὰ τὴν ὁυσωδίαν καὶ 

“άλιοτα, Fur ἐπιμένῃ, διά rtr χρείαν τὸ βοσσάτον ἐν ἑνὶ τόπῳ. 
8. Ὅτι ἐν τοῖς ἀναγκαίοις καιροῖς βραχὺν μὲν ὄγτα τὸν ποτα- 

uor ἐν μέσῳ δεῖ περιλαμβάνειν τοῦ χάρακος ὡς εὔβατον τοῖς τοῦ 

CONSTITUTIO XI. 

3 ήν 9v / b Ὁ 

τὶ ἐπιτήδεια χρειῶδές. ἐστι» καὶ OU κατεπείγει τις 
3 

arx. 
2 t 2 T 

392. ““2λλὰ xol τὰς φυσικὰς «rayxaiag χρείας TOY 
«rzgomor, ὡς εἴρηται, un yíreozaa oozer τοῦ φοσσάτου, 
ἀλλ ἔξωξεν, διὰ τὴ} δυσωδίαν" καὶ uar, δὰ» ἔστι- 
uc διά TG. χρείαν τὸ φοσσάτον &r érl τόπῳ. 

985 JE» δὲ τοῖς (ἀγα) χαίοις χαιροῖς ϑραχὺν uer 
ἤτοι μικρὸν ὄντα τὸν ποταμὸν er μέσῳ δεῖ περιλαι- 
gerer τοῦ AI aas TOU φοσσάτου, (ra ἐστὶ» εὔϑατωος 
τοῖς τοῦ στρατοῦ. 

3294. τὰ om. E || -δὲς ἐστὲ (ἐστὲν M) A B,E || τίς MP, || 3296. φυσικὰς 

καὶ ἀναγκαίας A.E || ,puto voeem ἀναγκαίας irrepsisse ex glossa Scheffer p. 
533.; ef equidem IV 52 || 3297. ὡς εἴρηται omm. AP,E; XI, 4. || ἔσω A || 

τοῦ φοσσάτου ἔσῳ Ῥ, || 3300. Verba ἐν δὲ τοῖς ἀναγκαίοις καιροῖς om. E || 

3300—3303. Pro βραχὺν... στρατοῦ AP,E habent: ἐὰν (εἰ P,E) μικρός 

ἐστιν ὁ ποταμός, ἐν ᾧ μέλλει ἀπληκεύειν (ἁπληκεύειν A), χρὴ μέσον αὐτὸν τοῦ 

ἀπλήκτου (ἁπλήκτου ΑἹ περιλαμβάνειν || 3801-- 8802, πἀράλαμβάνειν M; cf. 

Incert. script. Byz. saec. X. p. 8, 8. 

(ἐιδποιῇς πολὺν χρόνον | εἰς ἕν ἄπληκτον, (el)ui] διὰ τοὺς κα ϑαροὺς ὠέρας καὶ τὰς χρείας, 

ἂν ὥρα μὴ χατεπείγῃ τις ἀνάγκη. : 
82. ἀλλὰ καὶ οἱ ἄνϑροωποι πρὸς χρείας αὐτῶν ἔξωϑεν τοῦ φοσσάτου ὀφείλουσιν 

ἐχβαίνειν διὰ τὸ μὴ γένεσϑιαε δυσωδίαν, ἐξαιρέτως, ἂν ἐπειμένῃ τὸ φοσσάτον εἰς ἕνα τύπον 

διὰ χρείαν τινά, 
33. εἰ δὲ ϑέλεις ἀπληχεῦσαι εἰς ποταμὸν χαὶ ἔχεις φύβον ἀπὸ τῶν πολεμίων, εἰ μὲν 

ἐστε μεχρὺς Ó ποταμὸς καὶ δύναται εὐχόλως διαπερᾶσίαι, «ἁριιόξει ἀπληκεῦσαε τὸ φτοσσάτον 

ἔνϑεν χαὶ ἐχεῖϑεν. χαὶ Ó ποταμὸς ἵνα περιρρέη μέσον πρὺς τὸ ἔχειν τὸ ὕδωρ ἐξ ἑτοίμου 

τὸν στρατὸν εἰς τὰς χρείας αὐτῶν. 

1123. ἐμποιῆς ego pro ποιῇς {{εἰ inserui || 1124. τίς C || 1125. χρείαν C || 1128—1129. μὲν ἴστε C 

1130. περεπλέη C. 

"9 

fol. 91* 
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στρατοῦ, τραχὺν δὲ καὶ μέγαν ἔχ πλαγίου διὰ TO εἷς ὀχύρωμα 

*j4€réGSat τοῦ στρατοῦ. 

9. (Orr) καὶ τοῦ ποταμοῦ παρατρέχοντος συμμέσρου οὐ Δεῖ 

τοὺς ἵππους εἷς ποτὸν ἐξάγειν κατὰ τὸ ἄνωδεν μέρος, ἵνα μὴ τῇ 

κιγήσει τῶν ποθῶν δολερὸν καὶ ἀχρεῖον τὸ ὕδωρ ποιήσωσιν, ἀλλὰ 
χάτωξδεν μάλλον. εἰ δὲ ὀλίγος ἑστίν, Ou. ἀγγείων αὐτοὺς ποτίζειν 

xul ui ἑπαριέγαι αὐτοὺς εἷς τὸ ταράξαι αὐτό. 

CONSTITUTIO XI. 

334^ t RN , M t / 5 e, , 

94. ᾿Εν δὲ τραχύς ἔστι xal μέγας, €x “πλαχίου 
» YN 5 3 - » 

αὐτὸν ποιεῖν σὲ χρὴ διὰ τὸ εἰς ὀχύρωιια γεγέσξαι τοῦ 
στρατοῦ. 

35. I 7 δὲ : EN ας , 3 12 δέ07 35. Iorauob δὲ παρατρέχογτος συμμέτρου oU δέο) 
τοὺς ἵππους ἐξάγει» εἰς ποτὸν κατὰ τὸ ἄγωξεν μέρος, 

ἵγα μὴ τῇ κιγήσει τῶν ποδῶν ταράσσουγτες τὸ i0ÜoQ 
* 3 » 35-* 

SoAeQÓr αὐτὸ xul ἄχρηστον ποιήσωσιν, ἀλλὰ X(GTOZEY 
μαλλογ. 

D ys 5 Y » 

36. kar δὲ ὀλίγος ἐστὶ» ὃ ποταμός, διὰ ἀγγείων 
αὐτοὺς δέον ποτίζειν καὶ μὴ ἑπαφιέγαι τοὺς ἵππους 

2 

εἰς τὸ ταράσσει» (xUTO?T. 

3304. j; P, ἢ E|| 3305. σὲ χρὴ omm. AP,E || 3308. ἐξάγειν τοὺς 

ἵππους AP,HE || ioo?«sv P,E || 3310. ϑολὸν AP,E || 3312. & P,E || 3314. 

αὐτὸ M; in A v posterius est additum. 

34. εἰ δὲ ἔστε τραχὺς ὃ ποταμὸς καὶ μέγας, οὕτως ἀπλήκευε, ἵνα ἔχῃς αὐτὸν εἰς 

πλάγιον πρὺς ὀχύρωμα τοῦ στρατοῦ. 
or , SM , , ^ 2 E * , M , 2. S ME , , 25. εἰ δὲ παρατρέχει εἰς τὸ ἄπληχτον ποταμὺς σύμμετρος, μὴ σύρωσιε τὰ ἱππάρια εἰς 

& 3 AMA , E Ὁ γὴν MAG , ] " , SN " ^ 
τὸν zOrCuOY εἰς τὸ ἄνω μέρος «UrOVU, ἀλλὰ μᾶλλον ξειἰξ τὸ “άτω, ἐπειδὴ ταρισδουσε ror 

ποταμὸν μετὰ τῶν ποδῶν αὐτῶν καὶ ποιοῦσε τὸ ὕδωρ ἡ᾽ολεοὸν χαὶ &yonoror. 
: ; : Ὗς US ; 

936. εἰ δ᾽ ἐστὶν ὀλίγος ὃ ποταιιός, ὀφείλουσι aor(GsoU et τὰ ἱππάοια εἰς ἀγγεῖα χαὶ 

μὴ φἐπγαπολύεσδ αι εἰς τὸν aorenuór, ἵνα wj, ταράσσωσειν αὐτόν. 

137. ἔστε» C || 1138. Cf. Hesych. ἐπαφῆκεν ̂  ἐπαπέλυσεν. ἐπέδωκεν. ἐξέβλυσεν, 

2305 

astu 

1185 
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10. Ὅτι οὐ Oti πλησίον | Aofen. τοῖς £yzooié εὐβάτων oxiroor, 

“ἕως ἐχεῖϑεν TOUS ἕν τῷ στρατοπέδῳ κατατοξέύσωσιν εὐκόλως. 

11. Ὅτι πρὶν ἢ τοὺς πολεμίους ἐγγίσαι οὐ δεῖ ἐπιτηδεύειν πλὴη- 
Gí(or ἴϑατος τοὺ ἀπληκτα ποιεῖν καὶ μάλιστα τοὺς καβαλλαρίους, 

ἵγα μὴ καὶ τὰ ἄλογα καὶ οἱ ἀνδρὲς ἕν συνηδείᾳ τῆς πολυποσίας 
* γενόμενοι ἕν χαιρῷ (λείψεως, ὡς εἶχός, ὕδατος,) καρτερίας uu) 

φέροντες ολιγωροῦσιν. 

CONSTITUTIO XI. 

[e ) 

81. Πλησίον δὲ λόφου, εἰς ὃν δύνανται οἱ ἐχϑροὶ : 
2 - ) * - ) - 

ἀγαβῆγαι, τὸ ἄπλικτον (ἰὴ ποιοῦ, μήττως ἐκεῖξεν. τοὺς 
3; - . - ὃ 3 

δ) TQ στρατοπέδῳ κατατοξεύσωσι» tÜxOAOC. 
33^ VN 3 2 € aS d|! 

38. Πὰν δὲ οὐκ, εἰσὶν ἐγγὺς δὲ πολέμιόι, ἀλλὰ: 
μακρὰν ἀπὸ ἱχαγῶν ἡμερῶν ὁδοῖ, μὴ ἐἑπιτήδευε πλη- 
σίον ὕδατος τὰ ἀπλικτα ποιεῖν, καὶ μαϊλιστα TOY χα- 

βαλλαρίων, ἵνα μὴ καὶ τὰ ἄλογα x«i οἱ ἄνδρες €r 
συγηξείᾳ τῆς πολυποσίας γενόμεγοι &r χαιρῷ λείψεως, 
ὡς εἰκός, ὕδατος, ὕτε δεῖ χαρτερεῖν, «μὴ φέροντες 0217 0- 

ροῦσι». 

88315. βουνοῦ A P,E||s& Ór in A ex εἰς ὃ || 3816. ἁπλῆκτον A, ἀπλῆκτον 

P,E || 8317. Voce. εὐχόλως AP,E ante τοὺς (3316.) exhibent || 3318. εὐ Ῥ' ἘΞ || 

3319. ἡμερῶν ἱκανῶν AP,E || ὁδοῦ omm. AP,E]| 3320. ἁπλῆκτα A, ἀπλῆκτα 

P,E || 3321. ἄνϑρωποι A P,E || 3322. γεγωμένοι M; in W γενόμενοι a. e. ex 

γενώμενοι factam; γεγομένοι A.E || 3328. ὡς tixós omm. A P,E || 3828. 3324. 

ὀλιγωρῶσιν codd., ὀλιγωροῦσιν ego ex Urbicio. 

* e —- & Y τ - € , , 2 , ' ^ 

97. πλησίον δὲ βουνοῦ, εἰς ὃ δύνανται ἀναβῆναι ot ἐχϑροί, μὴ ἀναβαίνῃς, ἵνα μὴ 
P , » » ^ 

χατατοξεύωσιν ἐχεῖϑεν τοὺς ὄντας εἰς τὸ φοσσάτον. 

88. εἰ δὲ οὐχ εἰσὶν ἐγγὺς οἱ πολέμιοι, ἀλλὰ μακρὰν πὸ πολλῶν ἡμερῶν ὁδοῦ, μὴ 

ἐπετηδεύσῃς, tre γίνωνται τὰ ἄπληκτα ἐγγὺς ὕδατος, χατεξαίρετον τῶν χαβαλλαρίων, ἐπειδὴ 
^ ' » ' [Oy αὶ » Q. !" N , , » , m N 

χαὶ τὰ ἄλογα καὶ οἱ ἄνϑοωποι συνεϑίζουσε τὴν πολυποσίαν, καί, ἂν Atty ὕδωρ, μὴ 

δυνάμενοι καρτερεῖν, ὀλεγωροῦσεν. 

89" 

p. 131. Meurs, 
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E m 2 - A I: ' 2,,Q. M ACUA D Meu : IESU 12. Or: ov óÓei Tir ἢ τοὺς ἐχῶρους ἐγγίσαι “ ἀνοαμεμιγμένως 
' “ M M - 2), ΄, 2 - PEE ? * , 

τοὺς πεζοὺς uera τῶν χαβαλλαρίων ἕν TQ φγοσσάτῳ «πλικεύειν, 
3efe 3 ΚΣ ] ^ / 33 - / r^ 4 ἥ - 
αλλ ἔξωδεν μὲν πλησίον δὲ τοῦ pococrov, ira. “μηδὲ στεγοχγωροῦνται, 

' 2 ͵, , - ,ὔ . , B ^ 

“ηϑὲ εὐαρίξιμητοι ραίΐνωνται τοῖς κατασχύποις. δοκιμάσαι δὲ πρὸ 
34 ? € - ΕἸ à . / - - » D L4 

ολίγων ἡμερῶν eic πόσον ÓiGOTILO. χωροῦνται καὶ πῶς TAL ZECOUOLTY, 
5 ? ) : ^ E E 3 2 ) - - ΤῺ ES - 

εἰ γένηται αὐτοῖς καιρὸς εἰσελξδεῖν £r αὐτῷ. TOY δὲ ἐχ ρῶν ἔγγι- 
- 7 , ^ - ^. - ΠῚ - Le Ὕ - , 

ς ΟΥ 7 0}} συναττεῦςζαι τοῖς “τέξουύς καὶ 8v τω (406 ἕν τοῖς τεταγηξγοις 

CONSTITUTIO XI. 

39. Οὐδὲ τοὺς “πεζοὺς “τὰ TOY χαϑαλλαρίωνγ δεῖ s 

ἀπλικεύει», πρὶν 7 τοὺς 6729006 ἐγγίσαι ἕν τῷ ᾧοῦ- 
S A UE n : SN - NM Et "7 

σάτῳ, ἀλλ᾽ ἔξωξεν uir πλησίον δὲ τοῦ φοσσάτου, tra. 
. - SN 2 - - 

“ηδὲ στεγοχωρούγται, μηδὲ εὐαρίξιιητοι pairorra τοῖς 
" " ' » c - ) LV 

κατασχόποις. δοκίιαζε δὲ πρὸ OALyOT ἡμερῶν εἰς πόσον 
᾿ » - "ur 3 

διάστημα χωρούγται χαὶ πῶς πέλλουσι» ἀπλικεύειγ, 
Jd uel AE. No MEOS MER c ἑὰν γέγηται αὐτοῖς χαιρὸς εἰσελξεῖν μετὰ TOT χαθαλ- 

Aat. 

3326. ἁπληχεύειν P,E || πρὲν ἢ τοὺς ἐχϑροὺς ἐγγίσαι] πρὸ τοῦ πλησιάσαι τοὺς 

ἐχϑροὺς AP,E || 3328. στενοχωρῶγνται AP,E || ὀλίγοι AP, || φαίνονται P, || 

3330. ὁπληκεύειν A, ἀπληκεύειν P,E || 3881. Ante ἐὰν MW inserunt. καὶ; in 

W deletum est posterius. 

39. οὔδὲ τοὺς πεζοὺς πρέπει ἀπληχεύειν μετὰ τῶν χαβαλλαρίων πρὸ τοῦ πλησιάσαι 
* , ^ , * , 39443» c Ye OE Mc λ , - ? - " 

τοὺς ἐχϑροὺς se τὸ φοσσάτον, ἄλλ᾽ (ve ἀπληχεύωσιν ἔξω πλησίον τοῦ φοσσάτου πρὺς τὸ 
1 - 5» , D^ , 6 34! - : d, ᾿ , t X . μηδὲ στενοχωρεῖσϑαιε αὐτούς, μηδὲ φαίνεσίδαι ὀλίγους τοῖς χατασχόποις. δοχέμαξζε δὲ πρὸ 

ὀλίγων ἡμερῶν εἰς πύσον τόπον χωροῦνται οἱ πεζοὶ χαὶ πῶς μέλλουσιν ἀπληκχεύειν μετὰ 
; 

τῶν χαβαλλαρίων. 

1147. μὴ δὲ C || ὀλίγους v e conj. ; ὀλίγον C. 

3330 

1145 
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τύποις ἀπλικεύειν. ἐν δὲ τὸϊς τοῦ πολέμου καιροῖς εἷς ὀχυρὸν τόπον 
τοὶ ἄπλικτα ἐπινοεῖν καὶ φροντίζειν TOT ἐπιτηθείων, μὴ μόνον τῆς 
τῶν ἀνδρώπων αἀποτρορῆς ὀλίγων ἡμερῶν, ἀλλ᾽ εἰ δυνατόν, καὶ 

τῶν ἀλύγων Oi τὸ ἀδηλον τοῖ πολέμου" καὶ ἐπισκίπτειν εἷς τὸ 
πρόγε ἁπάντων τὸ ὕδωρ δύγασξαι δηρενδεύειν ἀπὸ τῶν ἐχϑδρῶν, εἶ 

καιρὸς γένηται θεηδῆναι τοῦ γοσσάτου εἴς βοήξειαν. 

CONSTITUTIO XI. 

40. | ̓ ΚΕὰν δὲ οἱ ἐχξροὶ ἐγχίζωσιν, ἵνα συνάπτωνγ- 40, v. 804. 
ται οἱ χκαβαλλάριοι τοῖς πεζοῖς καὶ cr τῷ ἅμα ἅπλι- 
χκεύοσι» ἔν τοῖς τετα) μέτοις τόποις. 

41. Er δὲ τῷ τοῦ πολέμου καιρῷ δέον σὲ εἰς ὀχυ- 41. 
ροὺς τύπους τὰ ἄπλικτα ἐπιγοεῖν χαὶ poorricewr τῶν 

ἐπιτηδείων, μὴ uóror, ὡς εἴρηται, τῆς TOY ἀγξρώπων 
ἀποτροφῆς ὀλίγων; ἡμερῶν, ἀλλ᾽, εἰ δυγτατόν, καὶ TOT 

5.0 «A070r διὰ τὸ ἄδηλο» τοῦ πολέμου" χαὶ ἐπιμελεῖσξαι 
καὶ διασχοπεῖν, Vra. διὼ πάντων δίτασαι τὸ U00Q €xÓi- 
xeir* &r χαιρῷ γὰρ καὶ τοὺς πολεμίους ἕξεις δεομένους. 

22 22 zx 

3333. πλησιάξωσιν A P,E || 3333. συγάπτονται P, || 3334. 3335. ἁπλη- 
χεύωσιν A, ἀπλικεύουσιν MW, ἀπληκεύουσιν P, E || 8887. ὁπλῆχτα A E, ἀπλῆκτα 
P, || 3338. μόνων E || 3339. ἀποστροφῆς P, || 8841. διὰ πάντων (cf, etiam διὰ 

παντὸς Vl, 2) omm. AP,E || 90»; P,E || 8342. Ante x«i AP,E inserunt πολλάκις || 

ϑεωμένους P, E. 

1150 40. εἰ δὲ πλησιάζουσιν οἱ ἐχϑροί, ὀφείλουσιν ἑνοῦσϑαι οἱ καβαλλάριοι καὶ οἱ πεζοὶ 

χαὶ ἐν τῷ ἅμα ἅπληκεύειν εἰς τοὺς ἀφωρισμένους αὐτοῖς τόπους. 
Vald à END ULT ; MS. : 

Al. εἰς δὲ τὸν χαιρὸν τοῦ πολέμου ἁρμόζει σὲ εἰς ὀχυροὺς τόπους τὰ ἄπληκτα ποιεῖν 
j ; S à : re MP HEDAENS X RETE 

καὶ φροντίζειν οὗ μόνον περὶ τῆς τροφὴς (τῆς) τῶν ἀνϑρώπων ἡμερῶν ολέγων, ἀλλ᾽, εἶ 
, ; 24 ^e ς σφ. » - 4 - UN 7 ΝΕ 

δυνκτόν, zeli τῶν ἀλόγων διὰ τὸ ἄδηλον | τοῦ πολέμου. καὶ τοῦτο δὲ σχύπει καὶ ἐπιμελοῦ, — [op 147 

uss re δύνασαι ἐχδιχεῖν τὸ ὕδωρ, ὅπερ ἔχεις εἰς τὸ ἄπληκτον, ὅπως μὴ κόψωσι καὶ κρατή- 

σωσιν αὐτὸ οἱ πολέμιοι. ἐνδέχεταε γάρ, ἵνα γένηται καιρὺς τοιοῦτος, ὅπως καὶ ἐκεῖνοι ἔχωσε 

χρείαν ὕδατος. 

1150, 475001] καί. ϑιροὶ (sc) C {{1151, ἐνεωάμα C || 1158, τῆς inserui. 



[p. 132. M.] 

p. 1268 Lami, 
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ξ΄ er $9 V » , 2? * K. MS Y , 

13. Core, ἕν ἔστι κάμπος, "Tr ᾧ ἢ συμβολὴ querat, σπουδά- 
“- ' » , ? Y - d 2^ ' 2^ Lu 3! we; 

ξεν» qur ἕγειν πάντως εἷς TOY νῶτον ἢ TTOTCLLOY 1) Abt ἢ ἕτερόν 
- Ll γ 7 M D 7 - 7} , N 

τι τοιοῦτον εἰς ὀχύρωμα. χαὶ TO uir γοσοάτον ποιεῖ OyvQOr, τὰς 
ῃ c ne ) . Qe ΓΝ fius 3 MN SR ΄ ΓΝ € 7, 

δὲ ἁμάξας ἑπακολουξεῖν ἕν τάξει. εἰ ὁὲ Ovofuróc ἕστιν. ὁ τόπους 
} 4 *, ' * 1 Ly . D P 2» - 

καὶ ανώμλος, τὸν iv καραγον χαὶ τὸν λοιπὸν τοὔύλθον ἕν τῷ 

CONSTITUTIO XI. 

. 42. xal éàr μὲν ἔστι κάμετος, ἔν Q ἡ συιιβολὴ τοῦ 
πολέμου μέλλει γίγεσξαι, σπουδάζει» μὲν ἔχει» πάγτως 
εἰς τὰ ὀπίσω ἢ ποταμὸν ἢ λίμγη».) ἕτερον τοιοῦτον 
b] , 0y 600. » | | 

49. Καὶ τὸ uer φοσσάτον ποιεῖν ὀχυρὸν x«i στρα- 
τὸν ἔν αὐτῷ χαταλιμπάγει» τὸ» ἀρχοῦντα, ἵγα μὴ. ὁ 
τῶν πολεμίων στρατηγὸς ἐπιβουλεύίσῃ τὸ; χάραχα καὶ 
διαφἧείρῃ τοὺς ἔσωξεν, τὰς | δὲ ἁμάξας ἑξσταχολουξεῖν 

δ» τάξει. 

.44. Er δὲ δύσβατός ἔστιν ὃ τόπος χαὶ ἀγώμαλος, 

τὸ» HéY χαραγὸν ἤτοι Tg ἁιιάξας καὶ TG ὅμοια καὶ 

3343. $ incipit in MW || εὖ P,EE || uer ἐστι W, μέν ἐστι A. || 8344. σπούδαζε 

A.P,E || μὲν] μᾶλλον A P,E || 8845. ἢ ἕτερον τι solus P, || 88347. φωσάτον A || 

3348. τὸ» omm. P,E || 3349. ὁ στρ. τῶν πολ. AP,E || Ante ἐπιβουλεύσῃ AP,E 

inserunt. λαϑραίως ἀποστείλας || τὸν χάρακα omm. Α Ῥ' Εἰ || 3850, τοὺς ἐσωϑεν»ν] 

αὐτὸ A P, E || 3352. δύσθατος, quod Scheffer coniecit p. 033, A ex δυνατός; δυνα- 
τός (δυνατος W) ceteri || 3353. τὸν Meursii codex (cf. IV. 56), τὸ MW || τὸν 
μὲν χαρ. ἤτοι omm. AP,E || τὰς μὲν A B,E || καὶ τὰ ὅμοια omm. A P,F. 

L————————————————————————— 

42. χαὶ εἰ μὲν ἔστι χάμπος, εἰς ὃν πέλλεε yiveoO ct jj συμβολὴ τοῦ πολέμου, σπούδαζε, 

(ve ἔχῃς ὀπίσω ἢ ποταμὸν ἣ λέμνη» ἢ ἄλλο τοιοῦτον ὀχύρωμα. 

49. x«i τὸ μὲν ἄπληκτον, ὕπου χαταλιμπάνεις τὸ τοῦλδον, ἀσφαλίζαυ καὶ ποίει ὁ χυ-- 

ρόν, καὶ xcrcA(umeve καὶ στρατὸν εἰς αὐτὸ τὸν ἀρκοῦντα, ἵνα μὴ ὃ τῶν πολεμίων στρατηγὺς 

ἐπιβουλεύσῃ κατὰ τοῦ τοιούτου ἀπλήκτου καὶ χρατήσῃ τὸ τοῦλδον. τὰς δὲ ἁμάξας ἔχε μετὰ 

σοῦ xci ἀκολουδϑείτωσαν μετὰ τάξεως." 

44. εἰ δ᾽ ἐστὶν 6 τύπος δύσκολος x«i τρα χύς, τὰς μὲν ἁμείξας χαὶ τὰ σαγμάρεκ vu 

1158, μέν ἐστι C || γενέσϑαι C, recte v || 1104. ἔστεν C, 

3345 

35350 

1160 



t 

8300 

1105 
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pooocro XOT AUR ELY uir ὀλίγων τῶν ἀμαξελατῶν εἴς παραγυλα- 

xir, τὴν δὲ παράταξιν πλησίον τοῦ γοσσάτου τάσσειν ἕν ἐπιτηδείῳ 

τύπῳ. εἶ jug ὀύσβατοί εἶσιν οἱ τόποι καὶ μάλιστα καβαλλαρίων 
ὄντων τῶν ἔχξιρῶν, ἀρκεῖ τῇ παρατάξει εἷς ὀχύρωσιν ἡ τοῦ τύπου 

ϑυσχέρεια. εἶ γὰρ ακολουξοῦσιν αἱ ἅμαξαι ἐν τοὶς τοιούτοις τύποις, 

ἑπωγελεὶς τοὶς τασουμέγοις οὐκ εἰσέν, αλλὰ (xol) Ovouieri S erot 
€ , 

€UQUOZOYTUI . 

CONSTITUTIO XI. 

τὸν λοιπὸν TOUÀÓOY cT τῷ φοσσάτῳ χαταλιμπάγει» 
2 - € t - »"Y 

ws Mer OMyOr TOY ἀμαξελατῶν εἰς παραφυλακήν», τὴν 

δὲ παράταξι» πλησίον τοῦ φοσσάτου τάσσει» Er ἐπιτη- 

δείῳ τόπῳ. 
45. Κι y&Q εἰσι» οἱ τόποι δύσβατοι καὶ μιάλιστα 

τῶν ἔχξρῶν Orror χαϑαλλαρίων, ἀρκεῖ τῇ παρατάξει εἰς 

ὀχύρωμα ἡ τοῦ τόπου δυσχέρεια. Cay γὰρ αἱ (unu 

ἀχκολουξοῦσι» Ér τοῖς τοιούτοις τύποις, ἐπωφελεῖς μὲν 

τοῖς τασσομέγοις οὐχ εἰσίν, ἀλλὰ καὶ δυσμετάξετοι 
εἰ οἰσχογται. 

3354. τὸ M, sed inferius τὸν; post ἅμαξ | enim (expl. folio) continuatur 

folio s. hoc modo: Kei τὰ ὅμοια καὶ τὸν (7) λοιπὸν τούλδον ἐν τῷ φοσσάτω 

καταλιμπάνειν μετὰ ὀλίγων τῶν ὡμαξελατῶν || ἀμαξελατῶν W, ἁμαξελατων Δ, 

ὁμαξηλατῶν P,E || 3358. γὰρ εἰσὶν codd. || 3359. χαβϑ)αλλαρίων ὄντων AP,E || 

3360. δυσχέρεια] τραχυτής A, τραχύτης P,E || ἁμάξαι W AP, E || 3861. ἀκολου--: 

Jobs: Meursii codex, ἀκολουδ σιν mei libri || «£v omm. A P, E || 3362. παρα- 

τασσομένοις Α E, περιτασσομένοις Py. 

τὸ λοιπὸν τοῦλδον καταλέμπανε εἰς τὸ φοσσάτον μετὰ ὀλέχων ἁμαξηλατῶν εἰς παραφυλακχήν, 
A * - » £v 

παράτασσε δὲ πλησίον τοῦ «οσσάτου εἰς ἐπιτήδειον τύπον. 

49. ἂν γὰρ ὡσεν οἱ τόποι δύσχολοι, κατεξαΐρετον, ὅτε εἰσὶν οἱ ἐχϑροὶ χαβαλλάριοι, 

ἀρχεῖ εἰς ὀχύρωμα τῆς παραταγῆς ἡ δυσχολέα τοῦ τύπου. ἂν γὰρ ἀκολουϑῶσιν αἱ ἅμαξαι 
b : , n » “ἊΝ » 4 x ^ , 4*4 * ^ m 

εἰς τοὺς τοιούτους τόπους, οὗ μόνον οὐδὲν ὠφελοῦσε τὴν παραταγήν, ἀλλὰ καὶ μεγάλην 

πὸ ἐχουσι δυσχολέαν εἰς τὸ μεταπεσεῖν ἀπὸ τύποι εἰς τύπον. 

41. 
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14. Ὥστε ἐπινοῆσαι ταῖς βουσὶ τῶν ἁμαξῶν, ἵνα ἐν TQ Gxo- 

Aovctir: τῇ παρατάξει, εἶ γρεία γένητιαι ἀναμεῖναι T ἁμάξας, “ὴ 

ὁιαταρώσσωνται ὑπιὶ τοῦ Ξορύβου τῶν £ySQor, ὑπὸ τῶν, ὡς εἴχός, 

ϑαλλοιιένγων σαγιττῶν, καὶ ἁἀτακτοῦσαι ἐγοχλήσωσι τῇ παρατάξει" καὶ 

j πεδικλοῦῖν ταύτας ἡ δεσμεῖν, ira, ὡς εἴρηται, εἶ καί τινὲς ἕξ 

αὐτῶν ὑπὸ οαγιττῶν τιτρώσκωνται, “ὴ διαταράσοωσι τοὺς πεζούς" 
NY 4X » * Y * » ' ͵ [S » ͵ὕ 

Quo οὐδὲ χρὴ πολυ ἔγγὺς ταἀσοέεοξαν αὐτὰς. 

CONSTITUTIO XI. 

2, dei rni $ 2. AE A6 Pli CONT ΠΟ "E c! 
46. Hzuronotug ιὃξ εἰς τας θύας τῶν &uoior, Vra, 

« » » D - " S f 34 , 

OT (XY «ἀκολουξῶσι T) πταῤθάτάξει, car χυεία 771 αι 
A 2 - N c / t. ἐν ὡς λὰ : 

(Qu χαὶ αἀγαμεῖγαι τὰς ἁμάξας, ὥστε (Uy διαταράσ- 
RUN M bred M bap RARE ΟΝ eese oc. O0tOSQCL ὑπὸ TOU SOQUÓOU TOT E6Y3Q0T, αὐτὸ. TOT, (6 
Ὕ 7 EYE , » e ^ 3 d 5j «ἢ 

εἰχός, βαλλομέγω» σαγιττῶ» xol GTQGXTClr χαὶ ἐγοχλεῖν 
- ra c 3954 X ^ XN D ἜΧΕΝ Lf s Di . - utl τς 

τῇ παρατάξει". ἀλλὰ «ἡ πεδικλοῦν ταῦτας ἡ δεσμεῖ», Vra, 
c » 5 PI» y nd c ^ d E " 

ὡς εἴρηται, εἰ καί τιγὲς εξ αὐτῷ» ὑπὸ σαγιττῶ) T(TQOO- 
Y . He b d ANQRY E E MIT. RON 2N' 

XOrTQGL, Lj διαταράσσωσι τοὺς πεζοὺς" διὸ οὐδὲ χρὴ 
E D Ld DN re 2 , πολὺ ἐγγὺς τασσεσξαι GUTGG. 

38364. τοὺς MW; cf. IV 57 || Pro ἸἘπινοήσεις ..... 3372. αὐτάς AP,E 

habent: ὅτ ^ dv δὲ ἀκολουϑῶσι (-tv A) τῇ παρατάξει αἱ ἅμαξαι (ἁμάξαι Py), 
ἐὰν χρεία γένηται ἀναμεῖναι τὰς ἁμάξας, προσήκει ἢ πεδικλοῦν ἢ δεσμεῖν τὰς 
(τοὺς P,E) βόας, ὥστε μὴ διαταράσσεσϑαι ὑπὸ τοῦ ϑορύβου τῶν ἐχϑρῶν ἢ ὑπὸ 

τῶν διπτομένων σαγιτῶν (σαγιτων A), ἵνα εἶ (in A m^ add.) za£ τινὲς ἐξ αὐτῶν 

ὑπὸ σαγιτῶν τιτρώσχωνται (τιτρώσκονται AP) μὴ διαταράσσωσι τοὺς πεζούς. 

διὸ (δι O A) οὐδὲ χρὴ πολὺ (πολλὺ P,E) ἐγγὺς τάσσεσϑαι αὐτάς || 8366. ἄρα 

M. W || 3368. σαγίττων Ἃ || 3870. σαγίττων ὋΝ || 8870, 3371. τιτρώσκωντοι] Cf. 

Kühner-Gerth. 11. 2.* p. 474. οὐ Cecaumeni Strat. p. 75, notam. 

46. ἐπενύησον δέ rt εἰς τὰ βοΐϊδια, τὰ σύροντα τὰς ἁμάξας, tre, ὅταν ἀκολουϑῶσι 
: 2s ; : 4 WB Eus dM 

τῇ παραταγῃ (ἂν γένηται χρεία τοῦ ἀναμεῖναε τὰς ἁμάξας), μὴ ταράσσωνται ὑπὸ τοῦ 
ἡορύβου τῶν πολεμίων (xcl) τῶν ῥιπτομένων σαγιτῶν, καὶ ποιῶσιν ἀταξίαν καὶ ἐνοχλῶοι 

; DPA EI : ἢ ^ We cs ceo ^ s : » 
τὴν παραταγήν, ἀλλὰ tre πεδικλώσης τύτε ) δήσῃς αὐτά, tra καὶ μετὰ σαγιτῶν, ὡς εἴρηται, 

3965 

ΠΟ, 
2910 

» » ^ P ^ ^ eol! B 3&4 ftt cr ^ , * , 
«cr λαμβδαάνωοι, “ὴ T«ocgO0mnot τοὺς 760UG. δεὸ οὐδὲ τρις ξέ,, cr( πολὺ ἐγγὺς mCQeTGGd- 105 

σωνται αἱ ἅμαξαι, 

1173. καὶ inserui, 
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e "() E € E 4 x Τ᾽ γ) t, ’ Q.- 

15. fors, εἶ, ὡς cixoc, γένηται γρεία oyAovu£ro βθοηδῆσιι 
4 ^ . ^ γ EAD P. cer Us T 1 n 

τύπῳ dj πρυκαταλαβεῖν καὶ οὐ γξαζουσιν αἱ ἅμαξαι, bra μὴ Gi 
͵ ' LI P4 * , 2 ) - , 

ὅραθύγωσι, τὸ μὲν pooouror χαταλιεπάνειν ἕν ὀχυρῷ τύπῳ, παρα. 
P " Sa Ἢ ΡΞ * 1 ' 7 ) - n / te 

λαιβάγειν θὲ τοὺς πεζοὺς καὶ τὴ» δαπάνην αὐτῶν (xal) παρασκευάζειν 

ἡχοτάζεσξ αι ἢ Ow βασταγῆς καμήλων ἢ Org τῶν ἐπὶ τούτω (ie- - ! /'i 4 ᾿ 

"μένων ἵππὼν καὶ TQ; τριβύλους, καὶ OCTO; ἀπέργεσξεαι. εἰ 300 
4 ^N ? 0 ^ 

CONSTITUTIO XI. 

3)» SE d 3 , 3 . , 

41. Er δέ, ὡς εἰκός, γέγηται χρεία eroyAovuérQ as. 
- ὦ , c ) - » . - 

ϑοηξῆσαι τύπῳ ὑπὸ ἐχξρῶν ἢ προκαταλαϑεῖν ταχίύ- 
2 uU pe PN DM c Ls LEE χδυ ες: ws TÉéQOr χαὶ οὐ φξάζουσιγ αἱ Guia, Vra. πὴ σραδιγωσι) 

€ - M yeu “ον 1 E 2 

αἱ χρεῖαι, TO ter ἄλλο rOoUA00T καὶ TO poooror xata- 
z 3 » An ν 

λμιπάγει" €T ὀχυρῷ τόπῳ, παραλαμβάνει» δὲ τοὺς -τὲτ oss wa 
. Ml Y 9 » , , 

ζοὺς καὶ τὴ; δαπάνη» αἰτῶν, εἰ τοιαύτῃ γένηται χρεία, 
β Ἐπ Jd / Di ὃ » IN SUN 

κιαὶ πταρασχευάζει»γ) ϑαστάζεσξαι ἢ δι σα) uaolor ἢ ἐπὶ 
23 b. , ἘΠ ι . €! 

suo Τούτῳ ἀφωρισμένον vTTOY χαὶ τὰς τριϑόλους, καὶ οὕτως 
3 , rs - E 

ἀπέρχεσξαι ET. TOU στρατοῦ. 

3374. βοηϑῆσαι post ἐχϑρῶν im AP,E || 3375. φϑέγξουσιν PP, || ὁμάξαι 

MWAP,E, ἅμαξαι Migne || 3375—3376. Verba ἵγα 4 ... rose omm. 
A.P,E || 3376. τοὔύλδω E || 3377. προλαμβάνειν P,E || 8378. εἰ τοιαύτη γένηται 

χρεία omm. A P, E || 3379—3380. Pro «cei παρασκευάζειν . . .. ἵππων AP,E 

habent: ἢ διὰ σαγμαρίων βασταζομένην ἢ διὰ ἵππων ἐπὶ (ἐπι AP) τούτω (τοῦτο 

Ρ, ΕΠ ἀφωρισμένων (in A ex ἀφορισμένων)" ἀναλαμβάνεσθαι (P,E addunt:) δὲ || 
^ ^ 

ἐπι τοῦτο MW ; sed. cf. Urbic, p. 239. (ed. Scheffer) 28 et Leonis "lacet. X, 6. 

47. ἂν δὲ γένηται χρεία, ἵνα ϑοηϑήσῃς τύπῳ ἐνοχλουμένῳ ὑπὸ τῶν ἐχίρῶν ἢ ἂν 

ἡέλῃς προλαβεῖν σὺ ταχύτερον καὶ οὐ φϑάσουσιν αἱ ἅμαξαι, τὸ μὲν ἄλλο τοῦλδον" χαὶ ro 

Φοσσάτον χαταλίμπανε εἰς ὀχυρὸν τύπον, draAcuj«rvov δὲ τοὺς πεζούς. δεὰ δὲ τὸ μὴ (loc- 

δύναε τὰς χρείας, ὀξείλει ϑαστείζεσύ κε 5 δι πείνη τῶν τοιούτων πεζῶν ἣ εἰς σαγμάίρια ἢ 

ua) εἰς ἱππέάριις ἐπὶ τοῦτο αὐτὸ ἀφυριξόμενα, ἐν τῷ αὐτῷ δὲ ὀφείλουσι peorcteotbet weh re 

τριϑόλια, καὶ οὕτως ἀπέρχου μετὰ τοῦ στρατοῦ, 

1177. γένηται ex γένηται in. C || 182, ἀπάρ ον C. 

41) 



v. NOD, 

fol. 22" 

15, 
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γένηται χαιρὺς γοσσάτου, τοῦ ὑρύγματος χατὰ τὸ δέον γιτομέτου 
χαὶ τῶν τριβόλων ἀποτιδεμένων καὶ ἢ οἷχοδοιῆς γινομένης ἔσωξεν 

ἢ χάρατος ἀπὸ ξύλων πηγνυμένου καὶ ἀποτιξεμένου, τὴν αὐτὴν 
“σγάλειαν ἔ 

“διὰ τοῦτο μηδὲ ἐμβραδύνειν, (mors) χαὶ 6x τούτου, ὡς εἶχός, 

^ , (v » . ^ - - » 

χε TO poooueror, jr (pete uera. TOU X000 00 ἔχειν. 

ϑλάβθην riu προσγεγέσξαι. 
.« ν « 2944 : ,ὕ ΕἸ / 3*4 7 ' ( “: 

16. ὥστε, car οἱ καβαλλάριοι πλείους εἰσίν, ολίγοι 0€ οἱ πεζοὶ 

CONSTITUTIO XI. 

rq , 9.4 E! , ^ 2 -» 4 

48. Tóre γάρ, eàv xoi γέγηται χαιρὸς ἀπλίχτου, 
- 2 ] ES 

TOU ὑρίγιιατος κατ τὸ δέον ;trouérov xài TOY τρι- 
Lar 3 , x Ὕ - , ΣῈ - 

δόλων ἀποτιξεμέγων (καὶ) ἢ οἰχοδοιιῆς γιγνομένης ἔσωξεν 
» 2 o e , m » * 

ἢ χάρακος ἀπὸ ξύλων πηγτυκέγου, τοιαύτη» ἀσράλειαν 
ἔχει τὸ φοσσάτον, ἢ» ὥφειλεν ἔχει» μετὰ τοῦ χαραγού. 

Ψ * d 4 €^ e ^ LT. * 

49. Kur δὲ τύχη, ὥστε τοὺς καβαλλαρίους πλείο τας 
5 2. A U» € STI / 

εἶναι, ὀλίγους δὲ τοὺς πεζούς, καὶ οὕτως δόξῃ, ὥστε 

8982, καὶ omm. A Ῥ Εἰ || ἁπλήκτου A, ἀπλήκτου P,E || 3383. δέον] πρέπον 

AP, E || γενομένου WP,E || 3384. καὶ inserui || B385. Pro χάραχος ἀπὸ ξύλων 

πηγνυμένου AP, E habent, σταβάρων πηγνυμένων || 3386. ἔχεεν M W, ἔχει AP,E 

et Meursii codex || ὥφειλεν AP, E, ὀφείλει M, ὀφείλειν W || μετὰ τοῦ χαρα- 

700] μετὰ τὲ τῶν ἁμαξῶν καὶ τοῦ λοιποῦ τούλδου AP, E; postea M W inserunt: 
χαραγὸν δὲ λέγομεν τὰς ἁμάξας καὶ τὸν Or αὐτὸν (δίαυτὸν W) περιτειχισμὸν 

τοῦ φοσσάτου, quod in ^ (correcto) posterius fuisse expunctum censeo, quam W 

descriptum; ef. IV 56 || 3387. τύχης P,E || ὥστε omm. AP, || 3388. Inde a x«i 

οὕτως usque ad 3390. πεζοὺς om. P, || οὕτως omm. AE || δόξει M W. 

48. τότε γάρ, καὶ daAQxrov καιρὸς | ἂν γένηται, ποΐέησον rjr σοῦδαν, ὡς ἁρμόζει, 

καὶ Μὲς χαὶ τριβόλεα, χαὶ ἢ χτίσον ἔσωδϑεν τὴς σούδας ἢ στῆσον ξύλα χαὶ σταβάρωσον 

αὐτήν. καὶ γίνεται τοικύτη ἀσφάλεια εἰς τὸ φοσσάτον, οἵα εἶχε γενέσίγαι, εἴπερ ἦσαν ἅμαξαι 

καὶ ἵσταντο γύρωδεν τοῦ ἀπλήκτου. 

49. εἰ δὲ συμ, tre ἔχῃς περισσοτέρους καβαλλαρίους καὶ ὀλέγους πεζούς, καὶ γένηται 

1184. υούδης C || 1185, οἵα v recte, σξα C || 1186, τοῦ τοῦ C. 

3385 

1185 
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xui Ooxci μεῖναι τὸν TODÀOOr fr τῷ dooodrQ, μὴ πάντας τοὺς 

πεζυὺς ἵοταοξαι ἔοωξδεν τοῦ γοσοάτου, ἀλλά Tirac μὲν ἕν αὐτῷ 

παραγυλάττειν, τινὰς δὲ ἔξωξεν τῶν πορτῶν καὶ τῶν ODUTLHLT TY 

τοῦ γοσσάτου ἕν τάξει ἵστασξαι, ἵνα, ἐὰν συμβῇ τῶν καβαλλαρίων 

rposujr γενέσξααι καὶ un σύτεισιν, αὐτοῖς πεζοί, αὐτοὶ ὀεχύμεενοι 

θείαν αὐτοῖς διδόασιν 1) ἀνγτιοτραρῆγαι κατὰ τῶν ἐχξιρῶν ἢ εὑ- 
τάχτω: “ἀπέρχεσξιαι (ér) τῷ qooourQ καὶ μὴ στεγυχωρεῖσδιαι ἐν 
ταὶς πόρταις καὶ κινδυνεύειν. , 

! Of. Const. De cerim. 59, 18; 97, 4; 103, 25; 122, 12; 142,, 5 ete. Hatzidukis Einl. p. 210. 

CONSTITUTIO XI. 

μεῖγαι τὸ τοῦὔῦλδον &r TQ φοσσάτῳ, μὴ πάγτας τοὺς 

πεζοὺς ἵστασξαι ἔσωξεν τοῦ γοσσάτου, ἀλλά Tiras Uer 

er αὐτῷ τῷ γοσσάτῳ παραγρυλάττειν», τιγεὶς δὲ ἔξωξεν 
τῷ} πορτῶν χαὶ TOT ὠρυγιμάτων τοῦ φοσσάτου ἐγ τάξει 
ἵσταῦξσαι, ἵγα, cur συμβὴ τῶν χαϑαλλαρίων τροπὴν 
γενέσπαι καὶ "ἰὴ σύγεισι» αὐτοῖς πέζοί, αὐτοί δεχό- 
“γον αὐτοὺς ÜOUratur χαὶ ἄδειαν αὐτοῖς διδόκσιν ἢ 
ἀγτιστραφῆγαι xaT τῶν ἐχξρῶν ἢ εὐτάχτως ἀπέρχεσ- 
TQ! εἰς τὸ φοσσάτον καὶ μὴ στεγοχωρεῖσξαι εἰς τὰς 

πόρτας £r τῇ εἰσόδῳ καὶ κιγδυγεύειγ. 

3389. μειγαι W || τὸν AE || 3391. ἔμπροσϑεν ΜῈΝ || 3894. εἰσίν" A, ὦσι 

P,E || αὐτοῖς πεζοὶ] πεζοὶ μετ᾿ αὐτῶν (μεταυτῶν P,) AP,E || 3395. διδύασιν) 

παρέχωσιν A P,E || 3396. ἀγαστραφῆναι MW || 3396. 3397. ἐπέρχεσθαι M W, 

εἰσελϑεῖν AP,E, ἀπέρχεσϑαι videtur legisse iam Checus. 

οὕτως ἀπὸ βουλῆς, ἵνα ἀπομείνῃ ro τοῦὔλδον εἰς τὸ φὐσσάτον, οὐκ ὀφείλει ὅλους τοὺς πεζοὺς 

Ἱστασύαι ἔσωϑεν τοῦ «οσσάτου, ἀλλὰ, τενὲς μὲν ἵνα παραφυλάττωσιν ἔσω, τενὲς δὲ (và 
στήχωσιν ἔμπροσδεν τῶν πορτῶν καὶ τὴς σούδας τοῦ φοσσάτου παρατεταγμένοι, (we, d 

συμ τραπῆναι τοὺς χαραλλαρέους καὶ οὐχ ἔχουσι πεζούς, (re δέχωνται αὐτούς, tor«- 

u£vOL. OUTOL ἔμπροσϑεν τῶν πορτῶν, ὡς εἴρηται, παρατεταγμένοι δεδῶσεν eÜroiz ccr 

700g τὸ j| ἀντιστρκιρῆναι κατὰ rov 2zoov ἢ μετὰ τάξεως ἐμ) αένειν εἰς τὸ qooocror zei 

μὴ στενοχωρεῖσύαι εἰς τὰς πύλας χαὶ χενδυνεύξεεν, 

|| 100. σούδης C. 1188, ὄὥὄφελεϊ C, sed ὦ οὐ € e corr. 

40* 
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CONSTITUTIO XI. 

», γχι δ NL S2 - ot^ QUY Ἵ D, 
90. Τοὺς δὲ &oyorrac τῶν ὑπὸ σὲ ταγμάτων δὲογ 

σοι παραγ) ἐλλειν, ἵγα διάγγωσι» ποιῶσι» €r τῷ χαιρῷ 
το παραχειμαδίου xai διὰ τῶν τουραρχῶν δηλο- 

- ΣΙ n 1 ' « 94 c c » 

ποιεῖγ, πόσων TOT χαὶ ποίων; ὁπλῶν δέογται οὐ ὑπ 
2 - , - , » 

αυτοῖς τεταγμέγοι στρατιῶται, lr ἀγαγκαίως παρα- 
e 3j if - - 9 dx 

σχευάζης ér TQ δέογτι καιρῷ ταῦτα εὐτρεπίζεσξαι xad 
» E » 3 iA 

ἐπιλαιιϑάγεσξαι αὐτὰ TOUS στρατιώτας. χαὶ μάλιστα 
» - 5 - €! ? Y , 

τῆς τοξείας ἐπιμέληξης, ὥστε, tL. OUTGTOT, χαὶ τοὺς 
» 5 - y E RE c ἀστρατεύτους δ) Tolg. οἴχοις ἐπιφέρεσξαι τόξα. ἡ γὰρ 

- AE 33V y». 4c . : 
τούτου TOU χεφαλὰίου ἀμέλεια πολλὴ» βλάβη» καὶ 

- "I ett Med * i » d 

«ἀπορίαν τῷ καξόλου l'ouagixQ στρατεύματι ἐγεποίησεγ, 
ὃς μοι καὶ ἄγω TOU εἴρηται. 

8899. ὑπό σὲ A, ὑποσὲ ceteri praeter E, qui ὑπὸ σὲ habet || 8400. σομ] 

σὲ A P,E || διάγνωσιν ποιῶσιν omm. AP E || 3401. παραχειμαδείου A || Pro 

καὶ δ. τ. v. δηλοποιεῖν A P,E ἐξετάζωσιν habent || 3403. αὐτοὺς A E, αὐτοῦ 

P, | Post στρατεῶται habent AP,E illud xe διὰ τῶν τουρμαρχῶν σοι (7) 

ταῦτα δηλοποιεῖν (δῆλα ποιεῖν ΑἹ [| 3403— 3404. Verba παρασκχευάζῃς . 

ταῦτα omm. P,E || 3404. ἑτοιμάζεσθαι ΑῬ' Εἰ || 3406. ἐπιμεληϑεῖς P, || 3407. 

οἴσκοις Wi; cf. XX, 81 (Mgn) || 8408. τούτου τοῦ] τοῦ τοιούτου A P,E || 3409. 

ἀπορίαν ego, cf. VI, 93; ἀπώλειαν AP,E, ἀμέλειαν MW || χαϑόλου omm. 

AP,E || 3410. μοι xci ἄνω nov] ἀνωτέρω μοι AP,E; VI, 23 || Paragraphus 

in W distinguitur. 

50. παράγγελλε τοὺς ἄρχοντας τῶν ὑπὸ σὲ ταγμάτων, ἵνα ἐρευνῶσιν εἰς τὸν λαὸν ἐν 
τῷ καιρῷ τοῦ χειμαδίου τὸ πόσων ἱππαρέων καὶ ποίων ἁρμάτων ἔχουσι χρείαν οἱ ὕπ᾽ 

«ὐτοὺς στρατιῶται x«i ἀναγγέλλωσέ G0t περὶ τούτων οἱ τουρμάρχαι, καὶ σὺ ποεῆς πάλεν 

ἑτοιμάζεσθαι ταῦτα εἰς τὸν δέοντα καιρὺν καὶ ἐπιλαιβάνεσϑαι αὐτὰ τοὺς υτρατιεώτας. 
ἐπιμελήϑητε δὲ χατεξαίρετον τῆς τοξείας καὶ οὕτως ποίησον, ἕνα καὶ οἱ (οὐ) στρατιῶται, 

εἰ δυνατόν, βαυτάζωσε τοξάρια εἰς τοὺς οἴχους «αὐτῶν καὶ γυμνάζωνται εἰς τὴν τοξεέαν, 

ἡ γὰρ ἀμέλεια τῆς τοιαύτης τοξείας πολλήν, ὡς καὶ ἀνωτέρω εἴπομεν, βλάβην ἐποέησεν εἰς 

ὅλον τὸν “Ῥωμαϊκὸν στρατόν. 

1196, ἁρμάτων C || 1199, o? inserui. 

3400 

5405 

5410 

1195 

120n 



CONSTITUTIO X. 

( 
εἰρήσπω. ἀκόλουπον δέ ἔστι καὶ περὶ τῆς εἰς τὸν πό- 
ÀA€M OT προπαρασχευῆς ἥἤτοι πρὸ μιᾶς ἢ δύο ἡμιε- 
ρῶν, πολλάκις δὲ xal πρὸ πλειόγωνγ, ὡς 5 χρεία ἀπαι- 

us Ττεῖ ὁρειλούσης γίγεσξαι ἤδη σοι διατάξεσξαι, ὅσα τὲ 
ποιεῖν δὲῖ καὶ 000T ἀπέχεσξαι, καὶ ὕσα τοῖς τὲ ἄρχουσι 

- N 5 3 . € - 

5l. τοῦύαῦτα μὲν oUr xai περὶ qmAixTOY ἡμῖν 
N 

9411, ἁπλήχτων A, ἀπλήχτων P,E || 8418, ἥτις A E, ἥτις P, || 3414. ὡς 

ἀπαιτεῖ omm. AP,E || Post ὡς solus Meursii codex habet inserta ἡ χρεία || 

3415. ὀφείλει  AP,E || Verba ἤδη o. διατ. A P,E post προπαρασκευῆς (8418.) 

habent || διατάξασϑαι codd.; cf. IV 40 || ὅσαι E || 3417. Verbi παραγγέλλειν" v 

posterius est additum in A || σὲ omm. AB, E. 

5l. τοσαῦτα καὶ περὶ ἀπλήκτων εἰπόντας ἀκόλουϑόν ἐστεν ἀρτίως διατάξασίναι 

χαὶ τὸ πῶς ὀφείλεις προετοιμείζεσϑαι πρὸ μιᾶς ἢ καὶ δύο ἢ χαὶ πλειόνων πολλάχες ἡμερῶν 

was εἰς τὸν πόλεμον, καὶ ὅσα ἁρμόζει ποιεῖν χαὶ ὅσα ἁραόζει ἀποφεύγειν χαὶ ὅσα πάλεν ὀφείλεις 

παραγγέλλειν τοῖς ἄρχουσι χαὶ τοῖς στρατιώταις. 

1908. τοῖς alterum iteratur in C. 
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CORRIGENDA ET ADDENDA. 

Columnis typorum haud omnibus bene effectis hic-illic non sunt expressi 

accentus et spiritus aliquot verborum, et quidem in vss.: 

1. Quod ad fontes adtinet: (P. 8. 2. 3. (22)1. (50) 2 (595 (72)1 (680) 2 

(103) 6 (10 6 (1091 (119 4 (193)7 -(128)1,5  (132)4 (133)1 (139)4 
(142) 2 (190) 7 (19) 2 (2156 (222) 4 (238)1 (275)1 (295) 7 (807) 7 
(309) 4. 

9.:In tevtw Leonis: 197 373 | 872 1034. 1250 1382 1393 1423 1437 

1445 1541 .1588 1630 1646 1808 1860 2038 2088 2089 2252 2313 
2344 2800 2581 2657 2781 2847 2965. 

3. In adparatw critico Leonis: (P. 28.) 5 (60) 1 (121) 3. 

4. In recensione Constantiniama: 8 8 91: 50 86. 90 292 97 127 (bis 133 

184 151 152 155 156 167 172 200 213 223 224 226 236 (bi) 254 
290 300  À 322 374 392 406. Quae ommia ipse corrigas. 

Delenda interpunctio: 
l. In fontibus: (P. 37, 1) post ἐντέϑεσϑθαι — (62, 5) p. ἀρχὰς (89, 3) p. ἀνδρὸς 

(119, 6) p. dotwv (176, 5) p. μέρος. 
2. In textu Leonis: 18. 94 post σαφηνείας. Cf. Aesch. Spt. 07. 140 489 p. ἐπε- 

βάλλον 189 949 1363 1389 1436 1446 1472 p. χουντουβέρνια 1489 (bis) 
2073 2420 2648. 

3. In adparatw. eritico Leonis: (P. 26, 4) post λαοῦ (89, 3) p. A (173, 7) post A) 

(192, 4) post A. 

4. In recensione Constantiniana: 946 818 408 post ἑἱππάρια 408 410 4l 

412 p. xovrágux 489 p. στρατιωτῶν 1180 p. ἀλλὰ, 

Interpunctio virgula designetur: 
l. In fontibus: (P. 28, 4) post στρατηγούς [sic!] (Ρ, 28, 6) post φυλάττεσϑιαι 

(38, 9) p. ὠνϑρώποις (ρ. 85, 1) p. αὐτῶν et ὑὕποδεεστέρους — (116, 5) p. δύο (231, 6) 

p. τετράγωνος et παραμήκης — (309, 3) p. ἀλλ᾽. 
2. In textu Leonis: 6 85. post ἔχοντα 441 p. Χριστῷ —— 501 p. αὔξεεν 1108 

p. μαγγαναρίους 1284 p. δὲ 1416 p. χασσίδα 1864 p. μὴ πάντα — 2250 p. ἑτέρων 

2251 p. ἐπιτηδείων 2668 p. ἅπασαν. 
3. In adparatu. eritico Leonis: (P. 124, 1) post 82). 

4. In Recensione. Constantiniama: 244 p. αὐτῶν 2419 p. καὶ |sie!] ante ἂν 480 

p. αὐτοῦ 680 p. ϑέρος 1070 p. ἔχεις. 
5. In adparatu. οὐ δου, recensinouis. Const. : (P. 143, 2) post 57. 
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Interpunctio puncto ad supremum litterae latus designetur: 

In textw Leonis: 1764 post αὕτη. 

Distinguendum: 

1. In fontibus: (P. 5. 6.) αἰτεᾶσιϑιαι. 

2. In textw Leonis: 23. 24. χρεωσιτοῦντες 825. 326. χάϊμνοντας ^ 606. 607. oro- 

χασιτικούς. : 

3. In adparatu critico Leonis: (P. 18. 5, 6) συναϑροισίμοῦ — (P. 54. 11, 12) ὑποϊμνήσομεν. 

Corrigendum : 

l. In fontibus: (P. 5, 2) xoovQ] in χρόνῳ (8, 1) οὐδὲ] in οὐδὲ (19, 4) ἀφιγαρ-- 

yvoía] in ἀφιλαργυρία (20, 5) μηδέπως] in μηδέπω (28, 6) σνμφοράς] in συμφοράς 

(24, 4) ἔχοντα] in ἔχοντα (28, 6) εὔκλειάν σφισι) in εὔχλειαν σφίσι (41, 1. 2) (Men) et 

Urbicii VIII, 2, 88] in [(Mgn) — Uvrbiei; VII, 2, 83) (67, 3) μὴ δὲ] im μηδὲ (78, 1) 
βουκινάτωρας]} in βουκηνάτωρας (80, 4) εξ] in ξ΄ — (101, 5) ἐπεφορῆσαι] in. ἐπεφορέσαε 
(ef. Const. Porph. p. 417, 4; 418, 7) (140, 1) ἢ βουνοὺς ἢ ὀρϑίέους] in ὀρϑίους βουνοὺς ἢ 

(146, 4) ἤ ro] in ἤτοε (151, 2) *govxivo] in fovxivo (170, 3) εἰς παρ᾽ εἰς] in εἷς 

παρ᾽ εἷς (176, 5. €) προάγειν ἔμπροσϑ'ενδ in προάγειν ἔμπροσϑεν) — (151, 9) 
διπλοῦσϑαι|)ἝὨ in διπλοῦσϑαι — (215, 2) xci διὰ τὸν φόβον in (χαὶ διὰ τὸν φόβον) 

(251, 6) πάνυ] in πάνυ (248, 0) ἀναμὲμ γμένως] in dveusuyuévoc (249, 1) περ 

πατεῖν] in περιπατεῖν (268, 6) Lex.'] in Lex? (264, 2) εἷς] in εἰς (808, 7) πεξοῖς] 

in πεζοῖς — (315, 2) ἀλλά τινας] in ἀλλὰ τινὰς. 

2. In textu Leonis: "9. εἴ τι] in εἴτε 199. τοίνυν ἐστὲν} in roévóv ἐστιν 219. 220. 
ἐφόδοις — ἀδοκήτοις] in ἐφόδοις ἀδοχήτοις — 841. μὴ δὲ] in μηδὲ 269. δεκεμάζεταε) 

in δοχεμάζεταε. 666. 7σα χέων] in βραχέων 837. 838. ὑπερεσίαν] in ὑπηρεσίαν 9585. 

ἐπιπολὺ] in ἐπὶ πολὺ 2078. 2074. προάγειν ἔμπροσϑ'εν] in προάγειν ἔμπροσϑεν 

2078. δεπλοῦσϑ' αι] in διπλοῦσϑαε 2582. ἐὰν ἔστεν) ἴῃ ἐάν ἐστιν 8890. ἀλλά τινας] 
in ἀλλὰ τινὰξ .8894. αὐτοί] in αὐτοὶ. 

9. In αὐραγάξι critico Leonis: (P. 13, 5) totim] in: in totum (22, 2) 37e] in 57e 

(23, 2) Meursius| in Meursii codex (29, 6) Zuj] in etj — (30, 2) V.] in VI. (80, 8) 

AP.E [ἐπὶ] in Α Ῥι Ε|] [ἐπὶ] (32, 5) ,Ined| in ,Ined. — (32, 15) παρα-σχευάσει) in 

παρασχευάσεε — (37, 6) 495.] in 405—496. — (39, 10) ἀπάρχεσϑιαε ἀδίκων] in ἀπάρχεσϑ'αι 

εν, ἀδίκων (40, 6) γηνχαταβλάπτοντες) im γὴν χαταβλάπτοντες (43, 14) 588—588.] 

in 588—589. (40, 6) σεαυνεω}] in osavro (48, 8) 79] in 78 (96, 3) 775. 776.] in 

776. 777. .(69, 6) jam] in iam (76, 7) σερατηγείαν E||1008.|] i 1008. σερατηγείων X || 

(77, 2 et 6) eaput] in ὃ (77, 2, 3) indicatum] in indicata — (87, 4) omm.] in om, — (104, 

2. 3) a e] in a. c. (111, 1) AP, V χαϑέχαστον)] in APE:V || χαϑέχαστον (112, 3) 

ΕΠ car] in DD (123, 3) (7)] in (z Ῥι) (138, 4) Haase. in Hase (142, 6) 

ἐϑισϑῶσιν) in ἐϑισϑῶσε (149, 4) προυπεϑέμ.} in προὐπεϑέμ. (151, 2) 1768. ἢ omm, 

MW||] in omm. MW]||1768. (176, 6) uer«] in μετὰ prius (180, 4) JHaase] im 

Hase (188, 4) καὶ inserunt M W ante παραγγέλλει] im xci MW ante r«gayyéAAet 

inserunt (229, 4) 2635.|] in 2636. (245, 1) 2767—2'778.] in 2787. 2777. (278, 11) 

ὑποστροφῆς] ἴῃ ὑποστρέφῃς — (283, 3) vas| in ras. (293, 6) 16] in 16. (294, 4) μανδά-- 

rope] in μανδάτωρα (309, 1) 3333.| in. 3333. 3334. 
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4. In recensione. Constantiniana: 126. ἅπερ εἰσὶν codicum] in ἅπέρ εἶσιν —— 1091. διέ-- 

σωσεν} in διέσῳσεν conl. 222. 1161. στραϊτηγὸς } in oroe||rzyóc 1167. ὅτε εἰσὶν, quod 
eodd. habent| in ὅτέ εἶσιν. 

5. In adparatu. critico recensionis Constantinianae: (P. 73) 42.] in 41. — (105, 2) λωρό- 

goxot]| in Awoócoxov (118) ῥέπτάρια) in διπτάρια (124, 1) 339.] in 338. (133, 2) 

356.] in 357. (232, 2) παρ᾽] in παρ (240, 2) 707. lteratur . . . . περιπατεῖν] in 708 
λαγχάνεε Cp in vsu 707 iteratur ante περιπατεῖν. ; 

Deleantur: 
l. Im fontibus: (147, 4) asteriscus. 

2. In tevtw Leonis: 1201. δὲ .1413. linea (cf. 1503. 1531. 1560.) 3057. post δεὰ nota 

numeri 20. 

3. In adparatu critico Leonis: (P. 24, 4, 5) Verba eonicio . . . . . &vot — (25, 5, 6) 

Verba an προσβαλούμεϑα ..... V 98  Á (54, 10)ab (92, 4) Verba Malim ἐπενδεδυ-- 

μένα — (159, 2) Verba quam ..... 2046. (185, 7, 8) Inde a 2185 —2186 usque ad 

exhibet (206, 2) W 211, 2) W (248, 8, 9) verba ad ὥστε. . . . Praef. 

4. In recensione Constantiniama: 590. zai cum C. 

5. In adparatu critico recensionis Constantimianae: (P. 242, 1, 2) Verba et ante... .. 

ἀποδιώκωσι. 

Legendum censeo: 

l. In fontibus: (P. 20, 4) pro ἣ τοῦ μέσου] τοῦ μέσου (28, 7) pro tyvouévovc)| 

γενομένους (25, 3) pro éAeyxréov] ἐγκλητέον conl. Hesychio (ἐγκαλεῖν " αἰτεᾶσϑαι, προκα-- 

λεῖσϑαι) (29, 7) pro ὁ] [ὁ] — (66, 3) pro τὸ χενδυνεῦον πλησίον τὸ προσφιλέστερον] τῷ 

κινδυνεύοντι ὁ πλησίον προσφιλέστερος (104, 3) pro χεντούκλων ἢ] κεντούχλων, καὶ 

(1223, 8) pro βουχελάτα] βουκκελλάτα (188, 2) pro ἀνετωτέρους αὐτοὺς] ἀνωτέρω τοῦ Gyric. 

2. In textu Leonis: 84. pro ἁπλὴν] ἁπλῶς, 3828. pro {γενομένους} {γενομένους 
1095. pro χρησέμους} φρονίμους, nt in Urbicio 1496. p. zoAsu£orc] lacuna aliquot verborum 

est statuenda 1597. 1598. pro ró xe" ἡμέραν δελεάζουσαι) τῷ x«Ó^ ἡμέραν {συνήϑει 

δελεάζουσαι {τὰς ἐπιϑυμίας) 1605. pro oxsválg] κατασχευάζξῃ 1858. pro τάσσοντας] 

τάσσειν xai ut in Urbieii codieibus 2215. pro ἀνετωτέρους αὐτοὺς} ἀνωτέρω τοῦ ἀντὶς 
ef. Uylichs-Miller 110, 1. 8119. Verba Ἔχειν 08 χαὶ βίγλας ἔξωϑεν 8-0 8. adieienda. censeo. 

3. In recensione. Constantiniana : 626. pro παραβάλωσι] παραλύσωσι cf. , Praecc. Niceph." 

3, 32. 1008. 1004. Verba ἢ z&i...... ὅξωϑεν transponenda post 1000. censeo — 1072. 

pro ἀφόρεζον, quod habet C] ἀφορίζου. 

Retinendum erat: 
l. Im fontibus: (P. 27, 6) vulgata £x προγόνων λαμπροὺς pro éx πατέρων λαμπρῶν 

(158, 4) τάσσειν χαὶ codicum pro τάσσοντας. 

2. In textu. Leonis: 345. pro. προϑαλούμεϑια) προχαλούμεϑια cum P. E 4871. ἐξαντλᾷ 

eum codd. MW; cf, Psulfes p. 233. 571. pro αὔχῃ] αὔχεϊ cum MW; cf. Praef. 705. 

pro coge] εἰσὶ eum Μ 101]. ,zrz0' pro ἑξαχεσχιλέων τριαχοσίων z0' — 1013. 1014. ,joGi' 

pro ὀχταχισχιλίων £xaróv qU' 1093. τοὺς δὲ ἐφ΄ cum A 1942, ὁπλίσεις cum A ΡΙΝ 

1438, τρεάχοντα et τεσσαράχοντα cum A 1568, pro μαχρότερον] μαχρότατον cum Α ῬιΝ 

1571. ἐξχαΐίδεχα cum ΜᾺ 1572. δεχατεσσάρων cum W 1968. δεχαὲξ cum A 2757, 

καταλιμπάνουσε cum ΜᾺ 2906. pro τῶν} τοῦ cum AP E. 
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3. In recensione. Constantiniama: 194. 135. 136. 139. 219. χενδούχλου χενδούχλων etc. 

inprimis eum eod. C 864. 372. σαρίσας, σάρισαν cum C 1108, πρὸς cum m. marg. in C. 

Addendum vel inserendum: 
l. In fontibus: (P. 20, 7) post ψυχὴν cum codicibus φρόνεμον (101, 7) post *] 

τάξειεν — seriem ?. Of. series lamminarum, series vinculorum Curtius Rufus HI 11, 15; 1, 17. 

(108, 4) post χοντάρια] (δύον, (142, 3) post γεγνόμενοι,] x«i ^ (161, 9) post cf. p.] 

152 et (165, 10) post sunt] (subintelligitur: declarari; ut declarentur). 

2. In adparatw critico Leonis: (P. 39, 9) ante Hesych.] Cecawm. 65, 16 οὐ (49, 12) 

ante C£] Inc. Seript. Byz. 49, 10 et s. (92, 10, 11) post ἔσαχας P: E] cf. Const. Porph. 

471. et 474. — (97, 7) ante 1242. ὁπλέσεις] ὅπως — πῶς. (142, 5) post ἄρ᾽ àv?] ad ἂν 

eum coniunct. pro opt. pot. plures citat Georgii Acropolitae locos Heisenberg im indieibus 

erammatieis . (159, 1) 9s ante γενώσχειν (187, 6) post inserui] non est ergo eieiendum 

verbum τάγμα alterum apud Ujlichs-Miüller 116, 17 (292, 1) post M W ;] sed extiterint 

in mge, habentibus ceteris codieibus (241, 4) post πλεέω] cf. XIX, 67 (Mgn. (257, 7) 

post 77] const. XIV. — (270, 2) post 46] [Mgn.]. 

3. In recensione Constantiniama: 218. καὶ cum p. 

4. In adparatw critico recensionis Constantinianae: (P. 201, 2) post προδώσει Ο] cf. 

Psaltes 239. (242, 1) post παραταγῶν et ante in Cp] et verba (717) ἕνα ἀποδεώχωσι — 

ἐχϑροὺς (722). 
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